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1. INTRODUÇÃO 

Os Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões foram sujeitos a 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Anteprojeto, tendo sido emitida a 
respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em 21/06/2010 com decisão Favorável Condicionada à 
Alternativa 12 (AH de Gouvães à cota de NPA 885; AH do Alto Tâmega à cota de NPA 315; AH de Daivões 
à cota de NPA 228; não construção do AH de Padroselos e das derivações Alvadia e Viduedo). Em 5 de 
Janeiro de 2011, a DIA foi alterada tendo sido excluído o Elemento n.º V. 2 a apresentar no Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e alterada a redação da Condicionante 6, bem 
como do Elemento V.3 a apresentar no RECAPE. 

Posteriormente foi realizada a avaliação do RECAPE dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto 
Tâmega e Daivões, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro) e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

O RECAPE, acompanhado do respetivo Projeto de Execução, foi analisado pela Comissão de Avaliação 
(CA), que considerou que o RECAPE não demonstrou o integral cumprimento das condições impostas na 
DIA emitida para os Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, existindo vários 
elementos que necessitavam de ser apresentados, completados, revistos/reformulados e justificados, a 
fim de permitir verificar o total cumprimento das disposições da DIA. Verificou-se ainda que houve um 
conjunto significativo de alterações ao Anteprojeto que não estavam devidamente fundamentadas nem 
avaliadas e que, em várias situações, estavam omissas no RECAPE. Estas lacunas deveriam ser 
colmatadas com a apresentação de elementos adicionais. 

Assim, no Parecer datado de junho de 2011, que detalhadamente apresenta a análise efetuada pela CA, 
são identificadas todas as lacunas, sendo referido que estes elementos adicionais a apresentar deveriam 
ser entregues à Autoridade de AIA, para apreciação e aprovação pela CA, nos termos e prazos previstos 
nesse Parecer: previamente ao licenciamento do Projeto de Execução (celebração do Contrato de 
Concessão), previamente ao início da obra e até 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução. 

A CA referiu ainda que, a aprovação do RECAPE, e subsequente licenciamento do Projeto de Execução 
(celebração do Contrato de Concessão), só poderá ser efetuada após a aprovação da informação que se 
encontra sistematizada no Quadro 6 do Parecer da CA, referida como devendo ser apresentada 
previamente ao licenciamento do Projeto de Execução. 

Este Parecer da CA de junho de 2011 foi enviado pela Autoridade de AIA à entidade licenciadora e ao 
proponente a 08/07/2011 e a 11/07/2011, através dos ofícios n.º S-008460/2011 e n.º S-008546/2011, 
respetivamente. 

Em 14/12/2011 deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um documento remetido pelo 
então Instituto da Água (INAG), enquanto entidade licenciadora, apresentado pela Iberdola. Neste 
documento, datado de Novembro/2011 e intitulado "Resposta ao Parecer da Comissão de Avaliação - 
Elementos Prévios ao Licenciamento" é referido que: 

"O propósito do presente documento é esclarecer, responder e rebater todas as questões 
suscitadas pela Comissão de Avaliação (CA) em sede de Parecer sobre o Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), no sentido de aferir se estarão 
reunidas as condições para submeter o projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) de 
Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e projectos associados, os quais constituem o Sistema 
Electroprodutor do Tâmega (SET), à respectiva Entidade licenciadora". 

É ainda mencionado que o documento apresenta os elementos a entregar previamente ao licenciamento, 
solicitados no âmbito do Parecer da CA de junho de 2011. 
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A CA procedeu então à apreciação deste documento, de modo a verificar se o mesmo dava resposta ao 
solicitado pela CA no Parecer de junho de 2011, tendo considerado que a informação apresentada neste 
documento não era suficiente para colmatar as falhas do projeto anteriormente identificadas e para 
demonstrar o integral cumprimento das condições impostas na DIA emitida para os Aproveitamentos 
Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, existindo vários elementos que necessitavam de ser 
apresentados, completados, revistos/reformulados e justificados, a fim de permitir verificar o total 
cumprimento das disposições da DIA. Estas lacunas deveriam ser colmatadas com a apresentação de 
elementos adicionais. 

Assim, no Parecer datado de fevereiro de 2012, que detalhadamente apresenta a análise efetuada pela 
CA, são identificadas todas as lacunas, sendo referido que estes elementos adicionais a apresentar 
deveriam ser entregues à Autoridade de AIA, para apreciação e aprovação pela CA, nos termos e prazos 
previstos nesse Parecer: previamente ao licenciamento do Projeto de Execução (celebração do Contrato 
de Concessão), previamente ao início da obra e até 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução. 

Foi ainda referido pela CA que a aprovação do RECAPE, e subsequente licenciamento do Projeto de 
Execução (celebração do Contrato de Concessão), só poderá ser efetuada após a aprovação da 
informação que se encontra sistematizada no Quadro 6 do Parecer da CA, referida como devendo ser 
apresentada previamente ao licenciamento do Projeto de Execução. 

No âmbito da análise realizada foram identificados vários aspetos, merecendo especial destaque os 
seguintes, ao nível dos projetos complementares: 

 Estaleiros, Escombreiras e Acessos 

Em relação às escombreiras, e no que concerne especificamente às escombreiras 25 e 26d do AH 
de Gouvães, necessidade de análise da possibilidade de recorrer a uma alternativa aos locais 
previstos para estas escombreiras, de modo a não afetar cursos de água. Por outro lado, verifica-
se ainda a necessidade de apresentação da informação complementar relativa às escombreiras. 

No que concerne à globalidade dos estaleiros, escombreiras e acessos, necessidade de 
apresentação de uma análise das implicações de uma DIA desfavorável das Linhas de Muito Alta 
Tensão (LMAT) da Iberdrola sobre estes projetos complementares previstos no AH de Gouvães, 
Daivões e Alto Tâmega. Deve ser analisada a possibilidade da não utilização, permanente ou 
temporária, ou redução das áreas e acessos previstos para estas estruturas, até à decisão final 
sobre as LMAT da Iberdrola. A emissão de DIA desfavorável ao projeto das LMAT da Iberdrola 
implica a não aprovação da localização dos Postos de Corte do Alto Tâmega e de Gouvães, 
incluindo a Subestação de Gouvães. 

 Rede privada de linhas elétricas de média tensão de 20 kV 

 Emitido parecer desfavorável à rede de Linhas de Média Tensão (LMT), considerando que a 
mesma deve ser avaliada e definida de uma forma integrada com as LMAT da Iberdrola e 
as LMAT da REN; 

 Necessidade de apresentação de um projeto de rede LMT provisório para a fase de 
construção, privilegiando a rede de distribuição e transporte e energia existente, que 
deverá cumprir as condicionantes estabelecidas na DIA do projeto do SET; 

 Necessidade de apresentação de um estudo de viabilidade do atravessamento do rio 
Tâmega pela linha CHD – PCD em “cabo terrestre”, aproveitando o coroamento da 
barragem de Daivões; 

 Caso se mantenha a necessidade de estabelecer uma rede privada de LMT, necessidade de 
apresentação, após a resolução dos procedimentos de AIA das LMAT da Iberdrola e da 
REN acima referidos, um novo estudo de traçados, considerando apenas os pontos de 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 3 

ligação fixos e cumprido as condicionantes estabelecidas na DIA do SET. Este estudo 
deverá integrar a análise dos respetivos impactes ambientais para os diferentes fatores 
ambientais, utilizando uma adequada metodologia, e proposta de adequadas medidas de 
minimização. 

 Intervenções a jusante da barragem de Daivões 

Necessidade de apresentação de um estudo de viabilidade técnica, populacional e económica da 
pista de pesca, o qual deverá ser objeto de emissão de parecer por parte da então Autoridade 
Florestal Nacional (AFN), devendo ser atendido o que esta entidade referir relativamente ao seu 
funcionamento. 

Necessidade de apresentação de um relatório com os esclarecimentos relativos aos impactes 
sobre a ecologia e as medidas de minimização e de compensação passíveis de serem aplicáveis. 

Foi ainda referida a necessidade de serem cumpridos todos os restantes aspetos discriminados ao longo 
do Parecer da CA. 

Este Parecer da CA de fevereiro de 2012 foi enviado pela Autoridade de AIA à entidade licenciadora a 
22/02/2012 e ao proponente a 23/02/2012 através do ofício n.º S-001727/2012. 

Em 20/07/2012 deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Gabinete de Avaliação de 
Impacte Ambiental (GAIA) um documento remetido pelo ex-INAG (enquanto serviços de licenciamento), 
apresentado pela Iberdola. Neste documento, datado de julho/2012 e intitulado "Cumprimento de 
condicionantes impostas no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução 
(RECAPE) previamente ao licenciamento" é referido que: 

"O presente documento visa dar resposta às questões suscitadas pela da Comissão de Avaliação 
(CA) no “Parecer da Comissão de Avaliação (CA) – Apreciação do Documento de Resposta ao 
Parecer da Comissão de Avaliação – Elementos Prévios ao Licenciamento”, datado de Fevereiro de 
2012. 
Em reunião realizada com a entidade licenciadora, e tendo em conta o parecer da CA ao RECAPE, foi 
discutida a possibilidade da IBERDROLA poder apresentar, em fase posterior, alguns dos elementos 
previstos na DIA para entrega antes do licenciamento. 
Nesse sentido, o presente documento visa dar resposta aos elementos solicitados no parecer da CA e 
que se consideram imprescindíveis ao licenciamento, bem como apresentar a proposta de alteração 
do prazo de entrega para os restantes elementos para fase posterior, devidamente justificada, 
considerando as datas de antes do inicio das obras ou até 1 (um) ano após o licenciamento. 

Neste sentido, o documento encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Informação complementar a apresentar previamente ao licenciamento; 
 Elementos alvo de proposta de alteração do prazo de entrega, sistematizados num quadro com a 

respetiva justificação. 

A CA procedeu então à apreciação deste documento, com o objetivo de verificar se o mesmo dava 
resposta ao solicitado pela CA no Parecer de fevereiro de 2012, e analisando também as propostas de 
alteração do prazo de entrega. Em setembro de 2012 a CA emitiu o respetivo Parecer de apreciação do 
documento apresentado pela Iberdola. 

Contudo, por razões de diversa natureza, a APA não remeteu este Parecer da CA de setembro de 2012 à 
Iberdrola. A razão determinante prende-se com o facto de, na sequência de uma providência cautelar 
apresentada pela QUERCUS, o Tribunal Central Administrativo do Sul (nos termos do acórdão proferido 
em 25/10/2012) ter decretado a suspensão da eficácia da DIA emitida para o projeto do SET. O recurso 
para o Supremo Tribunal Administrativo não foi aceite, pelo que impendeu uma suspensão da eficácia da 
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DIA que implicou que todos os procedimentos administrativos estivessem suspensos. Entretanto a 
decisão da ação principal foi favorável ao Estado (então Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território – MAMAOT), tendo caducado o efeito suspensivo da providência cautelar. 

Esta suspensão impossibilitou a APA de praticar qualquer ato relacionado com a concretização da DIA 
durante a respetiva pendência, nomeadamente emitir parecer de conformidade ou desconformidade do 
RECAPE. 

Por outro lado, contribuiu ainda a situação do processo de avaliação de impacte ambiental das Linhas de 
Muito Alta Tensão (LMAT) do SET. A decisão desfavorável emitida para os corredores propostos pela REN 
e, subsequentemente, pela Iberdrola, implicou a redefinição de algumas componentes do projeto e 
consequentemente do próprio RECAPE. Esta circunstância obrigou à reavaliação e necessidade de 
introdução de alterações ao documento apresentado pela Iberdrola em julho de 2012. 

Com este enquadramento e atendendo a que entretanto já não impende sobre a DIA o efeito suspensivo, 
a Iberdrola apresentou, em 27/12/2013, uma versão atualizada do documento entregue em julho de 
2012. Neste documento, datado de dezembro/2013 e intitulado "Atualização do cumprimento de 
condicionantes impostas no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução 
(RECAPE) previamente ao licenciamento", é referido que: 

"O presente documento configura uma atualização àquele que foi entregue na APA em Julho de 
2012, com o intuito de dar resposta às questões suscitadas pela da Comissão de Avaliação (CA) no 
“Parecer da Comissão de Avaliação (CA) – Apreciação do Documento de Resposta ao Parecer da 
Comissão de Avaliação – Elementos Prévios ao Licenciamento”, datado de Fevereiro de 2012. 
(…) 
É, pois, na sequência do trabalho desenvolvido com a APA e demais entidades envolvidas que foi 
acordado conjuntamente submeter o presente documento (…). 
(…) 
(…) pretende-se com o presente documento dar resposta às questões suscitadas pela CA no Parecer 
emitido em Fevereiro 2012 relativamente aos pontos a resolver e documentação a apresentar em 
fase prévia ao licenciamento dos projetos de execução dos AH de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. 
(…) 
No âmbito do presente documento, face às considerações e exigências constantes do parecer de 
Fevereiro de 2012, a IBERDROLA propõe que sejam alterados os prazos de entrega de diversos 
elementos cuja entrega estava prevista para momento prévio ao licenciamento, propondo agora que 
a sua entrega seja postergada para antes do início das obras ou antes do enchimento, tal como 
acordado em reuniões com a APA e os membros da CA dos dias 17 e 20 de Dezembro de 2013." 

Neste sentido, o documento encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Informação complementar a apresentar previamente ao licenciamento; 
 Elementos alvo de proposta de alteração do prazo de entrega, sistematizados num quadro com a 

respetiva justificação. 

Deste modo, a presente apreciação tem por objetivo analisar o documento agora apresentado pela 
Iberdrola, de modo a verificar se o mesmo dá resposta ao solicitado pela CA no Parecer de fevereiro de 
2012, e analisando também as propostas de alteração do prazo de entrega. 

Far-se-á uma abordagem caso a caso para os pontos constantes do Parecer da CA de fevereiro de 2012 
que necessitavam de ser abordados, seguindo a ordem de análise anteriormente efetuada e de acordo 
com os pontos constantes da DIA. 
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2. APRECIAÇÃO 

 

2.1 ELEMENTOS DO PROJETO 

No Parecer da CA de fevereiro de 2012 foram tecidas várias considerações relativamente aos seguintes 
elementos do projeto: 

 Escombreiras; estaleiros; acessos 
 Postos de corte; subestações; linhas elétricas 
 Regularização do leito do rio a jusante da barragem de Daivões; açude de Daivões 

A apreciação da CA sobre a informação apresentada no documento agora em análise é a que consta dos 
pontos seguintes. 

 

 

2.1.1 ESTALEIROS, ESCOMBREIRAS, ACESSOS 

No documento agora apresentado, relativamente aos Estaleiros, Escombreiras e Acessos, é apresentada 
informação em resposta aos aspetos identificados pela CA, no Parecer de fevereiro de 2012, como 
necessitando de informação adicional e esclarecimentos: 

 Justificação do volume de escombro de reserva 
 Apresentação dos planos de enchimento faseados para as escombreiras de reserva 

Na resposta a estes pontos, a Iberdrola pretende clarificar a necessidade de um volume de 
depósito de reserva de 3 escombreiras, uma por aproveitamento, em cada zona de frente de 
obra, de forma a minimizar as distâncias de transporte de escombros, devido a possíveis 
imprevistos, sobretudo de carácter construtivo das instalações. São apresentados os respetivos 
planos de enchimento, em função da necessidade da sua utilização, traduzidos em ocupação de 
área por % de enchimento. 

 Possível deposição em aterro ou em pedreira existente ou abandonada como solução conjunta 
com a escombreira 25 

 Revisão dos projetos das escombreiras 25 e 26d com vista à minimização da afetação de linhas 
de água 
Para os dois pontos anteriores são apresentados esclarecimentos relativamente à necessidade do 
Projeto em utilizar as escombreiras 25 e 26d, assim como as respetivas medidas de minimização 
tendo em conta as características das linhas de água existentes. 

 Informação sobre elementos a servir o SET e as LMAT 
É referido pela Iberdrola que todas as escombreiras projetadas e aprovadas em sede de RECAPE 
do SET serão utilizadas em todos os projetos complementares, como por exemplo na construção 
das LMAT ou execução das medidas compensatórias, entre outros, concluindo-se que não serão 
utilizadas áreas fora das áreas indicadas no âmbito deste esclarecimento. Assim, a Iberdrola 
refere que vê a obra do SET como um projeto global, permitindo a otimização das áreas 
intervencionadas. 

 Articulação com entidade supramunicipal, ou com os municípios, relativamente ao parque de 
lazer previsto para a área de escombreira 31 
É referido que no prazo de até 1 (um) ano após o licenciamento do Projeto, a Iberdrola 
compromete-se a realizar esta articulação na elaboração dos projetos de detalhe de integração 
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paisagística definidos em sede de RECAPE, nos quais, nomeadamente no projeto relativo a esta 
escombreira, está prevista a implantação de um parque de lazer. 

 

Plano de estaleiros 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA, no Parecer de fevereiro de 2012, considerou de aprovar o 
projeto complementar relativo aos estaleiros, tendo referido ainda: 

 A necessidade de ser apresentada informação, quando essa decisão for tomada, sobre as 
alterações aos projetos de recuperação previstos atualmente para as áreas de estaleiros que não 
serão ocupadas por elementos do projeto; 

 Em relação ao estaleiro 31c, sobreposto à escombreira 31c, a pretensão de a transformar, em 
fase de recuperação, numa área de lazer, carece de evidência de acordo ou articulação com 
qualquer entidade supramunicipal ou com os municípios. 

Acresce ainda o mencionado nesse Parecer da CA sobre a possibilidade de inter-relação dos estaleiros do 
projeto do SET com áreas com função idêntica a utilizar para a concretização do projeto das LMAT. Nesse 
Parecer foi referido que: 

A emissão de DIA desfavorável ao projeto das LMAT da Iberdrola implica a não aprovação da 
localização dos Postos de Corte do Alto Tâmega e de Gouvães, incluindo a Subestação de Gouvães. 
No projeto do SET existem estaleiros, escombreiras e acessos, que estão relacionados com estas 
estruturas, pelo que se considera importante que seja analisada a possibilidade de não utilizar estas 
áreas e acessos, até à decisão sobre as LMAT, de forma não incrementar o impacte do projeto pela 
destruição de áreas que depois podem não ser necessárias, caso se venha a decidir por diferentes 
localizações para as estruturas anteriormente referidas. Assim, previamente ao licenciamento do 
Projeto do SET, deverá ser apresentada uma análise das implicações da DIA desfavorável das LMAT 
da Iberdrola sobre estes projetos complementares previstos no AH de Gouvães, Daivões e Alto 
Tâmega. Deve ser analisada a possibilidade da não utilização, permanente ou temporária, ou 
redução das áreas e acessos previstos para estas estruturas, até à decisão final sobre as LMAT da 
Iberdrola. 

No âmbito da apreciação da informação apresentada no documento agora em análise, verifica-se que a 
Iberdrola não faz nenhuma referência explícita à relação entre os estaleiros deste projeto e os do projeto 
das Linhas de Muita Alta Tensão (LMAT). No entanto, tendo em conta a referência, no capítulo referente 
aos elementos do projeto, especificamente Estaleiros, Escombreiras, Acessos, e em particular às 
escombreiras, de que o projeto do SET é um projeto global com otimização das áreas intervencionadas, 
assim como o que foi comunicado nas reuniões com as entidades, subentende-se de que haverá 
aproveitamento de áreas de estaleiros para os dois projetos. Contudo, esta questão só poderá ser 
totalmente esclarecida no projeto das LMAT, pelo que, no âmbito do projeto dos Aproveitamentos 
Hidroelétricos (AH), considera-se que a questão está respondida. 

No que concerne ao estaleiro 31c, sobreposto à escombreira 31c, a pretensão da transformação numa 
área de lazer, em fase de recuperação, exige uma articulação com entidade municipal ou com os 
municípios envolvidos. Considera que não há objeção ao prazo proposto pela Iberdrola para realização da 
articulação em causa – até 1 (um) ano após o licenciamento do Projeto. 

 

Plano de escombreiras 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA, no Parecer de fevereiro de 2012, considerou que, tal como 
anteriormente solicitado, deveria ser analisada a possibilidade de recorrer a alternativas aos locais 
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previstos para as escombreiras 25 e 26d do AH de Gouvães, de modo a não afetar cursos de água. Foi 
referido que esta informação deveria ser apresentada previamente ao licenciamento do Projeto de 
Execução. 

Deste modo foi considerado que, com exceção das escombreiras 25 e 26d, o projeto complementar 
relativo às escombreiras podia ser aprovado. No entanto, para além da informação relativa às 
escombreiras 25 e 26d, foi considerada necessária a apresentação, previamente ao licenciamento do 
Projeto de Execução, do plano de enchimento faseado para as escombreiras de reserva. Relativamente à 
escombreira 31c, com uma área de 5,65 ha, a pretensão de a transformar, em fase de recuperação, 
numa área de lazer, carece de evidência de acordo ou articulação com qualquer entidade supramunicipal 
ou com os municípios. 

Acresce ainda o mencionado nesse Parecer da CA sobre a possibilidade de inter-relação das escombreiras 
do projeto do SET com áreas com função idêntica a utilizar apara concretização do projeto das LMAT, tal 
como já acima mencionado para os estaleiros. 

Na sequência da apreciação da informação apresentada no documento agora em análise, considera-se de 
referir o seguinte: 

 Relativamente ao volume de escombro estimado e ao volume de reserva necessário, considera-se 
que a informação agora apresentada é suficiente para dar cumprimento ao solicitado pela CA no 
Parecer de fevereiro de 2012. 
São apresentados quadros, por aproveitamento hidroelétrico, que indicam a quantidade de 
escombro que será produzido por cada obra, já afetado de 20% para empolamento, e as 
escombreiras em que este vai ser depositado. É referido também nestes quadros a capacidade 
máxima de cada escombreira e a cota máxima de enchimento para alcançar essa capacidade. 
Da análise dos quadros apresentados verifica-se que a diferença entre a quantidade de escombro 
a depositar (4.451.229 m3) e a capacidade total das escombreiras (7.535.380 m3) é de 
3.084.151 m3. Este é o valor considerado para volume de reserva, e segundo justificação 
apresentada pela Iberdrola, surge para encaixar possíveis desvios que podem aparecer numa 
obra desta dimensão, nomeadamente: aumento do empolamento, sobre elevações motivadas 
pelos diferentes métodos construtivos, atrasos em atividades cujo escombro esteja previsto 
depositar em albufeiras que vão ficar submersas, escombros provenientes de outros projetos 
(como por exemplo dos projetos das linhas de muita alta tensão). O documento apresenta uma 
tabela com indicação do volume necessário para satisfazer estes desvios, ponto a ponto, sendo 
que o valor mínimo estimado seria de 1.905.019 m3. 
Das 11 escombreiras previstas apenas as escombreiras 22b, 14b e 25 possuem capacidade de 
reserva, sendo que a escombreira 25 é a que possui maior capacidade de encaixe de escombro. 
As justificações sobre o volume de escombro a depositar e a capacidade das escombreiras 
parecem ser coerentes, embora denotando ainda a existência de grandes incertezas nesta fase 
do projeto no que se refere a este tema. Aceitam-se as justificações apresentadas, mas alerta-se 
para a necessidade de manter a preocupação de reduzir a quantidade de escombro a depositar. 

 Os projetos referentes ao enchimento das escombreiras de reserva são apresentados e também 
não existem objeções aos mesmos, considerando que o enchimento dependerá da quantidade de 
escombro a depositar e que ainda há uma grande incerteza quanto à real quantidade do mesmo. 
Considera-se que a informação apresentada neste documento dá cumprimento ao solicitado no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012, uma vez que foi apresentado o plano de enchimento revisto 
para as escombreiras de reserva 14B e 25. Relativamente à escombreira 22B o projeto de 
enchimento já tinha sido apresentado no RECAPE. 
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A escombreira 14B estende-se sobre uma superfície de 7,14 ha, tem uma capacidade útil de 
1.191.195 m3 e está localizada na margem direita do rio Tâmega, a jusante da barragem do Alto 
Tâmega, em zona não inundada. A sua exploração realiza-se entre as cotas 400 e 482. 
O volume espectável a depositar é 631.855 m3 (53%) deixando uma margem de 559.340 m3 
(47%) para desvios previstos e já referidos. Para a exploração desta escombreira foram definidas 
4 fases de exploração estando cada uma delas devidamente caracterizada e representada numa 
coleção de desenhos com a representação da área afetada e os perfis transversais. 
A escombreira 25 estende-se sobre uma superfície de 15,7 ha, no entanto, a área ocupada pelo 
enchimento é de 10,6 ha, sendo o resto da superfície necessária para construir as drenagens, 
bacias de decantação, instalações auxiliares e os acessos aos diferentes níveis da escombreira. 
Tem uma capacidade útil máxima de 3.374.240 m3 e está localizada perto no PK106 da EN 206, 
equidistante dos três ataques do túnel de adução e junto dos estaleiros 37 b e 37c, em zona não 
inundada. A sua exploração realiza-se entre as cotas 847,5 e 944. 
O volume espectável a depositar é de 1.056.177 m3 (32%) deixando uma margem de 
2.318.123 m3 para cobrir os possíveis excedentes. 
Foram definidas várias fases de exploração: primeira fase que corresponde ao volume espectável, 
fases intermédias até à ocupação do total da superfície prevista 10,5 ha até à cota 922,5 e fases 
intermédias até ao enchimento do total volume previsto 3.374.240 m3 até à cota 944, estando 
cada uma delas devidamente caracterizada e representada numa coleção de desenhos com a 
representação da área afetada e os perfis transversais. 
A escombreira 22B estende-se sobre uma superfície menor que os 25,74 ha que a escombreira 
poderia ocupar segundo o definido no RECAPE, tem uma capacidade útil de 933.558 m3 e está 
localizada na margem direita do rio Tâmega, a norte da barragem de Daivões, em zona não 
inundada. A deposição máxima situa-se à cota 450. 
O volume espectável a depositar é de 824.924 m3 (88%), deixando uma margem de 108.635 m3 
(12%) para cobrir os possíveis excedentes. 
Para a exploração desta escombreira apenas é considerada a primeira fase de enchimento, já 
apresentada no RECAPE, ficando assim parte da área sem intervencionar. A Iberdrola refere 
neste documento que caso venha a necessitar utilizar a parte da reserva, terá que realizar um 
novo plano de depósito para ser novamente submetido a apreciação. 

 No que se refere às alternativas analisadas para deposição de escombro, considera-se que, face 
às incertezas do volume de escombro a depositar e tendo em conta que apenas no cenário mais 
otimista seria possível não utilizar a escombreira 25, de aceitar a utilização desta escombreira. 
No entanto, deverá ser implementando o plano de enchimento referido, bem como continuarem a 
ser (tal como mencionado pela Iberdrola) envidados todos os esforços para encontrar uma 
solução que seja tecnicamente, ambientalmente e economicamente mais viável, no sentido da 
procura de alternativas para diminuir o escombro a depositar, cedendo-o, ou depositando-o 
noutros locais em que seja vantajoso do ponto de vista ambiental (pedreiras abandonadas). 
Estando esta escombreira localizada dentro do SIC Alvão Marão, seria importante pelo menos 
conseguir que a mesma não ultrapassasse a cota do terreno envolvente, pelo que importa 
garantir o cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos (PGR), privilegiando a reutilização, o 
enchimento das escombreiras submersas, o enchimento de locais degradados e a cedência a 
terceiros, mesmo que isso obrigue a alguns transportes mais longos. Preferencialmente, o 
escombro a ceder deverá ser disponibilizado das escombreiras emersas e em particular da 
escombreira 25, garantindo que as escombreiras submersas ficam ocupadas a 100%, e 
procedendo a transferências de escombros se for necessário. 
A Iberdrola reforça a escombreira 25 como sendo a solução mais viável para a deposição dos 
escombros produzidos nas obras do SET, uma vez que se encontra na zona central das áreas de 
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implantação dos aproveitamentos e se localiza fora da área inundada, sendo assim possível 
utilizá-la até ao final das obras. É ainda referido que, a sua localização num vale encaixado 
permite depositar uma maior quantidade de escombro ocupando uma menor superfície, 
32 m3/m2. 
No sentido de dar cumprimento ao pedido da CA de analisar a possibilidade de recorrer a uma 
alternativa aos locais previstos para estas escombreiras, a Iberdrola analisou as seguintes 
alternativas: pedreira da Adifer, pedreira da Graniareias, outras escombreiras apresentadas na 
fase de anteprojeto, 3, 23, 24, 25b (localização anterior) e 38. 
A pedreira da Adifer teria uma capacidade de encaixe de 1.700.000 m3. No entanto, como 
400.000 m3 serão para rececionar os RCD's, apenas ficaria com 1.300.000 m3, valor que 
permitiria acomodar o escombro previsto para a escombreira 25, deixando ainda 243.823 m3, 
valor que a Iberdrola considera insuficiente para responder aos possíveis desvios de volume de 
escombros, pelo que seria sempre necessária a exploração da escombreira 25. Refere também 
que, em termos económicos, esta solução implicará custos acrescidos, quer de transporte, dado o 
aumento de percurso, quer de custos associados à taxa de deposição. 
Por sua vez, a pedreira da Graniareias tem um volume aproximado disponível da ordem dos 
700.000 m3, pelo que não terá capacidade suficiente para encaixar o volume total de escombros, 
continuando a ser necessária a escombreira 25. Refere também que se encontra em curso um 
processo em tribunal, interposto pelo proprietário da Graniareias, que poderá impedir o avanço 
das negociações. 
No que respeita às escombreiras que foram abandonadas, no sentido de se reduzir o número de 
escombreiras em fase de projeto de execução, por sugestão da CA, e que se encontram na 
envolvente próxima da escombreira 25, foi apresentado um quadro com a sua caracterização, 
através do qual é possível concluir que estas teriam uma disponibilidade de 762.000 m3, o que 
também não seria suficiente, pelo que teria sempre de ser explorada a escombreira 25. Para além 
desta condicionante, já tinham sido identificadas outras condicionantes técnicas e ambientais que 
já revelavam que esta solução não era viável. 
Do exposto, a Iberdrola acaba por concluir que não existe, em princípio, uma solução que possa 
constituir uma alternativa à escombreira 25, apenas poderia, quando muito, existir uma solução 
de complemento à utilização da escombreira 25, que não evitaria a afetação da linha de água em 
questão. 
Por esta razão propõe que esta alternativa seja considerada como a mais viável. 

 No sentido de dar cumprimento ao Parecer da CA de fevereiro de 2012, os projetos relativos às 
escombreiras 25 e 26b, deviam ter sido agora apresentados. No entanto, a Iberdrola neste 
documento faz apenas considerações gerais sobre o sistema de drenagem que vai ser executado 
antes do início dos trabalhos de construção, propondo a apresentação dos projetos devidamente 
reformulados em fase posterior: antes do início das obras. 
Em relação ao plano de drenagem das escombreiras e à possível recuperação da linha de água 
da escombreira 25, considera-se que as propostas apresentadas são vantajosas, sendo 
igualmente vantajosa a utilização das escombreiras pelos dois projetos (LMAT e AH). 
Não se vendo inconveniente que a revisão final dos projetos relativos às escombreiras 25 e 26b 
seja apresentada antes do início das obras, chama-se, no entanto, à atenção que esta deverá ser 
realizada com vista à minimização da afetação das linhas de água. 

 Quanto ao parque de lazer previsto para a área da escombreira 31c, considera-se que não há 
objeção à proposta da Iberdrola [articulação até 1 (um) ano após o licenciamento do Projeto], 
desde que fique garantida a recuperação paisagística da escombreira. 

Assim, com a entrega destes elementos considera-se que é dada resposta às questões colocadas, 
devendo ser ainda atendidos os aspetos mencionados. 
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Plano de acessos 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA, no Parecer de fevereiro de 2012, referiu que na parte não 
submersa dos acessos C22 e C33 deverá ser reposta a situação inicialmente existente, para que não 
constituam acessos à albufeira. Foi ainda reiterado que todos os acessos provisórios, sem uso posterior 
deverão, após conclusão da obra, ser desativados e as áreas ocupadas pelos mesmos deverão ser 
sujeitas a recuperação paisagística. Foram ainda indicadas as medidas de minimização a aplicar na 
construção e beneficiação de acessos. 

Acresce ainda o mencionado nesse Parecer da CA sobre a possibilidade de inter-relação dos acessos do 
projeto do SET com áreas com função idêntica a utilizar para concretização do projeto das LMAT, tal 
como já acima mencionado para os estaleiros e escombreiras. 

No âmbito da apreciação da informação apresentada no documento agora em análise, verifica-se que não 
é apresentada qualquer informação específica sobre este tema. No entanto, considera-se que a situação 
deverá ser idêntica à dos estaleiros e que só durante a análise do projeto das LMAT será possível 
confirmar a integração entre os dois projetos pelo que, no âmbito do projeto dos AH, considera-se que a 
questão está respondida. 

 

 

2.1.2 POSTOS DE CORTE; SUBESTAÇÕES; LINHAS ELÉTRICAS 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA, no Parecer de fevereiro de 2012, considerou que: 

 Emite-se parecer desfavorável à rede de LMT, considerando que a mesma deve ser avaliada e 
definida de uma forma integrada com as LMAT da Iberdrola e as LMAT da REN; 

 Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um 
projeto de rede de LMT provisório para a fase de construção, privilegiando a rede de distribuição 
e transporte e energia existente, que deverá cumprir as condicionantes estabelecidas na DIA do 
projeto do SET; 

 Deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução do SET, um 
estudo de viabilidade do atravessamento do rio Tâmega pela linha CH Daivões – PC Daivões em 
“cabo terrestre”, aproveitando o coroamento da barragem de Daivões; 

 Caso se mantenha a necessidade de estabelecer uma rede privada de LMT, deverá ser 
apresentado, após a resolução dos procedimentos de AIA das LMAT da Iberdrola e da REN acima 
referidos, um novo estudo de traçados, considerando apenas os pontos de ligação fixos e 
cumprido as condicionantes estabelecidas na DIA do SET. Este estudo deverá integrar a análise 
dos respetivos impactes ambientais para os diferentes fatores ambientais, utilizando uma 
adequada metodologia, e proposta de adequadas medidas de minimização. 

Foi ainda referido que a emissão de DIA desfavorável ao projeto das LMAT da Iberdrola implica a não 
aprovação da localização dos Postos de Corte do Alto Tâmega e de Gouvães, incluindo a Subestação de 
Gouvães. No projeto do SET existem estaleiros, escombreiras e acessos, que estão relacionados com 
estas estruturas, pelo que se considera importante que seja analisada a possibilidade de não utilizar estas 
áreas e acessos, até à decisão sobre as LMAT, de forma a não incrementar o impacte do projeto pela 
destruição de áreas que depois podem não ser necessárias, caso se venha a decidir por diferentes 
localizações para as estruturas anteriormente referidas. Assim, previamente ao licenciamento do Projeto 
do SET, deveria ser apresentada uma análise das implicações de uma DIA desfavorável das LMAT da 
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Iberdrola sobre estes projetos complementares previstos no AH de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. 
Deveria ser analisada a possibilidade da não utilização, permanente ou temporária, ou redução das áreas 
e acessos previstos para estas estruturas, até à decisão final sobre as LMAT da Iberdrola. 

Foram ainda tecidas considerações sobre as medidas de minimização a aplicar às linhas, sendo referido 
também que a implementação das LMT deverá obrigar à existência de um Plano de Monitorização 
adequado que verifique os seus impactes e o sucesso das medidas de minimização. 

No documento agora em análise é referido que tendo anteriormente sido "(…) apresentada toda a 
informação relativa ao traçado e definição das LMT com base na necessidade do Projeto do SET em 
fase de exploração, bem como o respetivo estudo de incidências onde se apresentam todas as 
medidas de minimização consideradas necessárias, nomeadamente no que respeita à colisão e 
eletrocussão (…) apenas se incide na justificação do projeto das LMT com base na necessidade em 
exploração, respondendo-se ainda ao tema relativo à utilização de cabo subterrâneo no 
atravessamento do rio Tâmega, através da barragem de Daivões, para substituição da linha aérea de 
20 kV. 

Inclui-se, ainda, uma modificação ao traçado das LMT, já que com a alteração de traçado das LMAT 
(procedimento AIA independente), foi possível otimizar o projeto e localizar todos os postes fora do 
SIC Alvão-Marão (…). 

Por fim, tendo em conta que o projeto das LMAT se encontra em elaboração, a Iberdrola 
compromete-se a garantir que, em articulação com os membros da CA e no âmbito da avaliação a 
realizar posteriormente, caso se conclua que deve ser modificada a localização dos postos de corte, 
realizará as alterações consideradas necessárias aos postes do atual traçado das LMT." 

Como justificação sobre a necessidade da rede de LMT, bem como aos critérios para a sua definição é 
referido que "Para alimentação elétrica dos serviços auxiliares das diferentes instalações dos AH do 
Alto Tâmega é fundamental dispor de linhas externas provenientes da Rede Nacional de Distribuição 
(RND) em 20kV, não se considerando suficiente que esta seja realizada a partir dos próprios grupos 
de cada central. 

Na zona dos aproveitamentos, a EDP (responsável pela operação da RND) dispõe de redes de 60 kV, 
30 kV, 15 kV e 10 kV. Na zona da localização dos A.H. do Projeto Tâmega não se dispõe de uma 
rede de distribuição de média tensão de potência suficiente para satisfazer as necessidades de 
alimentação dos serviços auxiliares das instalações. No caso da rede de 15 kV, as subestações mais 
próximas da EDP têm muito pouca disponibilidade de potência. No caso da rede de 30 kV, esta 
encontra-se também muito carregada, sendo necessário proceder a ampliações e aumentos de 
potência da mesma de forma a satisfazer todas as necessidades do SET. Além disso, tendo em conta 
o elevado número de pontos de consumo, geograficamente afastados e independentes, existentes 
no conjunto dos três aproveitamentos hidroelétricos do SET, a alternativa de solicitar ligações de 
conexão à RND não é adequada. 

De salientar, ainda, que dada a importância e criticidade dos equipamentos elétricos das barragens e 
centrais hidráulicas, a configuração do sistema de alimentação elétrica dos serviços auxiliares deverá 
garantir, por motivos de segurança, a máxima fiabilidade e disponibilidade." 

Deste modo, "(…) considera-se que a melhor solução para a exploração do projeto é construir uma rede 
de distribuição privada da Iberdrola, a qual, a partir de duas alimentações seguras e independentes 
da RND a 60 kV, se desenvolva e estenda por todos os pontos de consumo dos três 
aproveitamentos. 
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Para isso, encostado ao Posto de Corte de 400 kV de Gouvães existirá um Posto de Corte da EDP 
que proporcionará duas alimentações a 60 kV para a rede privada a 20 kV da Iberdrola. No Posto de 
Corte de Gouvães da Iberdrola existirão os correspondentes transformadores para adequar a tensão 
aos 20 kV da rede da Iberdrola. Esta tensão de 20 kV é a adequada para as distâncias existentes e 
as potências necessárias. 

Os pontos a que o sistema de alimentação de serviços auxiliares deverá fornecer energia durante a 
exploração dos aproveitamentos são: 

 Central Hidroelétrica de Gouvães, Posto de Corte de 400 kV de Gouvães e Tomada de Água da 
Albufeira de Daivões; 

 Chaminé de Equilíbrio e Comporta de Baixa Pressão de Gouvães; 
 Barragem e Tomada de Água de Gouvães; 
 Barragem do Alto Tâmega, Central Hidroelétrica do Alto Tâmega e Posto de Corte de 400 kV do 

Alto Tâmega; 
 Escritórios e Centro de Operação do SET em Ribeira de Pena; 
 Barragem de Daivões, Central Hidroelétrica de Daivões, Açude de Daivões e Posto de Corte de 

400 kV de Daivões. 

Inicialmente, o traçado das LMT acompanhava o traçado inicialmente proposto para as LMAT, com o 
objetivo de minimizar os impactes ambientais. Tendo em conta a aferição realizada ao traçado das 
LMAT, foi igualmente possível aferir o traçado das LMT, verificando-se uma maior contribuição na 
redução de impactes, nomeadamente ao nível do SIC Alvão-Marão." 

No que concerne ao aproveitamento, na fase de obra, da rede elétrica existente é referido que "Além da 
necessidade da alimentação dos serviços elétricos das instalações durante a exploração das mesmas, 
há uma necessidade de fornecimento elétrico das obras em fase de construção. As obras requererão 
um elevado consumo de energia, nomeadamente em pontos similares onde é necessário dispor de 
uma ligação para a exploração posterior. 

Como referido anteriormente, a alternativa de solicitar ligações de conexão à RND considera-se 
inviável, essencialmente devido ao elevado número de pontos de consumo, geograficamente 
afastados e independentes, existentes no conjunto das obras dos três aproveitamentos hidroelétricos 
do SET, e dado que no momento de máxima necessidade de energia para a fase construção, a RND 
poderá não estar capacitada, devendo ser garantida, em obras desta dimensão, a total fiabilidade da 
rede. 

Tendo em conta que as principais frentes de obra estão localizadas nos principais pontos de 
exploração, como seja barragens, centrais, postos de corte, entre outros, considera-se a 
possibilidade de o traçado das LMT a utilizar no âmbito da construção do SET seja, sem prejuízo de 
alguns ajustes, idêntico ao previsto em fase de exploração. Esta condição é ainda possível tendo em 
consideração que grande parte das futuras instalações previstas para a sua exploração se situam em 
plataformas que serão utilizadas para estaleiros em fase de obra. 

Esta rede caracteriza-se, assim, por uma dupla função: por um lado poderá ser utilizada na fase de 
construção e por outro na futura exploração das instalações, alimentando os serviços auxiliares das 
mesmas, garantindo as máximas necessidades. 

Face ao exposto, a opção da realização de uma rede de distribuição privada da Iberdrola durante a 
realização das obras é considerada como a solução que melhor conjuga a necessidade, viabilidade, 
eficiência e fiabilidade. 
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Não obstante, e de forma a não alterar o traçado projetado para a fase de exploração das centrais, 
aumentando-o desnecessariamente, para algumas frentes de obra considerou-se a alimentação 
elétrica diretamente através da RND. Estas linhas serão desinstaladas após a finalização dos 
trabalhos. 

Para esses casos, foi considerada uma alimentação elétrica em média tensão (30 kV) através da 
RND, tendo sido já solicitados os respetivos pontos de ligação, estando um deles já aprovado e com 
a respetiva licença de estabelecimento devidamente emitida pela Direção Regional de Economia do 
Norte (DREN), enquanto o segundo ponto está em processo de elaboração do projeto de execução, 
para posterior apresentação na DREN para efeitos de licenciamento. Estes pontos de ligação são: 

 Estaleiro do túnel de prospeção da central de Gouvães, 30 kV (2 MVA): Representada no 
Desenho 1 “Estudo de Linhas de Média Tensão, Rede de Distribuição e Transporte de Energia 
(Existente e Prevista)”, como “Linha Licenciada”. A licença de estabelecimento foi emitida pela 
DREN em Agosto de 2011; 

 Pedreira de Gouvães, 30 kV (2,5 MVA), cuja requisição de ligação foi solicitada à EDP 
Distribuição em Outubro de 2010. 

As restantes frentes de obra serão alimentadas a partir da rede privada da Iberdrola, uma vez que o 
seu traçado se encontra próximo, considerando-se necessária, apenas, a construção de ramos de 
reduzido comprimento que, no final da fase de obra, se desmantelarão juntamente com o respetivo 
estaleiro que servem. Assim, evita-se a construção de novas linhas desnecessárias, o aumento de 
potência da RND, uma vez que a potência elétrica requerida para as obras não será necessária após 
a finalização das mesmas e evita-se ainda um investimento duplicado, com todos os inconvenientes 
técnicos, ambientais e socioeconómicos derivados. 

Em suma, onde se justifica tecnicamente e onde se considera viável, foi utilizada a rede de 
distribuição local existente, sendo para o restante das situações, a solução da linha privada em 
média tensão da Iberdrola, a alternativa que melhor assegura os requisitos do projeto do SET (para 
as fases de obras e exploração), considerando-se a melhor alternativa do ponto de vista técnico, 
económico e ambiental." 

Relativamente à otimização do traçado da rede de LMT, é referido que "Uma vez que o atual traçado das 
LMAT da REN, aprovado em sede de EIA, se desenvolve na margem direita, o novo traçado das 
LMAT da Iberdrola, afetas ao SET, localiza-se, também, na margem direita. Isto permitiu modificar o 
traçado das LMT para que, cumprindo com os requisitos do projeto inicial, fossem ligados todos os 
pontos que necessitam esta tensão em fase de exploração, diminuindo a afetação de áreas de SIC." 

No que concerne à prospeção arqueológica a Iberdrola transmite que "(…) procedeu, desde já, à 
contratação dos serviços relativos à prospeção arqueológica dos apoios das LMT (…), com início 
previsto em Janeiro de 2014, com duração aproximada de duas semanas. Os resultados estarão em 
condições para envio à tutela correspondente (DRC-N nomeadamente) no decorrer do mês de 
Fevereiro de 2014. 

Os resultados que se obtenham servirão para a correção de apoios e para a otimização do 
traçado (…)". 

São ainda prestados os seguintes esclarecimentos, na sequência das questões identificadas pela CA no 
Parecer de fevereiro de 2012: 

"Conforme exposto na secção de fundamentação do projeto e apresentado em detalhe no 
documento de “Nota Técnica e Ambiental das Linhas de Média Tensão”, que acompanhou o 
documento de resposta da Iberdrola ao Parecer do RECAPE (Novembro de 2011), a definição do 
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traçado definitivo das linhas de MT, apesar de privilegiar o traçado das linhas de muito alta tensão 
(LMAT) da Iberdrola, baseou-se fundamentalmente nos requisitos e condicionantes do projeto das 
barragens do Tâmega para a fase de exploração. 

Caso seja recomendado e/ou necessário, por questões de articulação com os processos de 
licenciamento das LMAT da Iberdrola e da REN, a Iberdrola poderá considerar a possibilidade de 
alguma alteração aos traçados projetados, por forma a compatibilizar os corredores e/ou satisfazer 
alguma condicionante resultante dos referidos processos. Deve ser assegurado, contudo, que as 
linhas passem, obrigatoriamente, pelos pontos fixos de alimentação elétrica. 

Em relação à localização dos estaleiros de obra e das escombreiras, e nomeadamente no que diz 
respeito ao estaleiro onde será construído o Posto de Corte do Alto Tâmega (PCAT), é de referir que, 
conforme apresentado em sede de RECAPE, a localização dos mesmos foi definida conforme as 
necessidades das frentes de obra e suportados pelos estudos ambientais correspondentes. Ou seja, 
a localização dos estaleiros/ escombreiras é independente do traçado das linhas elétricas (sejam de 
MT/ AT ou MAT). O facto de se projetar postos de corte sobre um estaleiro/ escombreira, como foi o 
caso dos PCAT e Posto de Corte de Daivões (PCD), minimiza-se a área de ocupação com instalações 
de obra, dado que o mesmo necessita ser construído, ainda que os postos de corte pudessem mudar 
de lugar. Assim, no que respeita ao comentário da CA no Parecer de Fevereiro de 2012, esclarece-se 
que a localização dos estaleiros/ escombreiras não depende do traçado das linhas de média tensão. 

Finalmente, em relação ao ponto de ligação entre o PCD e a Central Hídrica de Daivões (CHD), para 
a fase de obras e futura exploração, e em conformidade com o requerido no Parecer da CA, 
apresenta-se em anexo (Anexo II) um Estudo de Viabilidade do Atravessamento do rio Tâmega pela 
linha CHD – PCD em “cabo terrestre”, aproveitando o coroamento da barragem". 

Deste modo, na sequência da apreciação da informação apresentada no documento agora em análise, 
considera-se que as alterações ao traçado das LMT propostas pela Iberdrola e a confirmação de que o 
traçado apenas tem por base a ligação de estruturas permanentes constituem respostas favoráveis aos 
comentários feitos pela CA. A retirada de troços das linhas da área do SIC Alvão-Marão constitui uma 
vantagem ambiental, não estando identificados impactes ambientais significativos decorrentes dessas 
alterações. A prospeção arqueológica ainda terá de ser realizada, podendo ainda haver necessidade de 
efetuar alguns ajustes aos traçados, pelo que o traçado ainda não pode ser considerado definitivo. 

O traçado da linha SE Gouvães-PC Alto Tâmega não foi alterado e verifica-se que o mesmo se encontra 
dentro do corredor das linhas da Rede Nacional de Transporte da REN já aprovado, o que é vantajoso no 
sentido de diminuir a área de afetação das linhas na sua totalidade. Nesse aspeto, poderá ser vantajoso 
analisar a possibilidade da linha SE Gouvães-PC Daivões seguir o mesmo corredor da linha SE Gouvães-
Barragem Gouvães até ao apoio 7 desta, ou mesmo em linha dupla, situação que deverá ser analisada 
até ao início das obras. 

A tipologia e caraterização das linhas já foram apresentadas anteriormente e não são discutidas agora. 
No entanto, no Parecer da CA de fevereiro de 2012, a tipologia dos apoios e a proposta de medidas de 
minimização foram contestadas por se considerar que não eram adequadas ou suficientes face à 
sensibilidade das espécies presentes, fazendo com que a área afetada pelas linhas fosse classificada 
como crítica na sua quase totalidade. Foi solicitada a utilização de apoios em abóboda (nappe-voute) ou 
pórticos e o alargamento da implementação de medidas de minimização de eletrocussão e colisão a uma 
maior extensão das linhas. Tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos, as medidas salva-
pássaros deverão passar a ser do tipo FBF (Firefly Bird Flappers), mais eficazes do que os BFD. 
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Por outro lado, a aprovação do traçado das LMT depende dos resultados da prospeção arqueológica, que 
se considera absolutamente indispensável para uma correta avaliação dos impactes deste elemento do 
projeto sobre o património cultural. 

Atendendo à informação apresentada pela Iberdrola, refere-se que de acordo com a legislação em vigor 
deverá ainda ser submetido à tutela um Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos e, 
posteriormente, deverá ser apresentado para apreciação o respetivo relatório técnico-científico, sendo 
que a aprovação do traçado das LMT depende desta avaliação. 

Salienta-se, ainda, que no projecto apresentado nada é referido sobre as distâncias deste traçado 
relativamente a áreas construídas e habitações isoladas, pelo que na definição do novo projeto de LMT 
deverá ser tida em conta a análise efectuada neste Parecer, no ponto V.6 - Socio-Economia, dos 
Elementos a Apresentar no RECAPE. 

Assim, deverá ser apresentado um novo projeto de LMT até ao início das obras, para avaliação de 
impactes e aprovação do traçado das LMT. 

A situação do atravessamento do rio Tâmega através do coroamento da barragem de Daivões é um 
aspeto que apenas poderá ser decidido quando a barragem de Daivões estiver em fase avançada de 
construção, dado que o cabo terá de passar por cima desta. Embora os argumentos apresentados sejam 
válidos, importa verificar na altura se existe alguma vantagem ambiental nesta alteração de cabo aéreo 
para terrestre. 

Está também em falta um plano de monitorização das LMT, relativo à colisão e eletrocussão, sendo este 
muito importante para perceber os impactes das linhas que vão ser instaladas na região, assim como a 
necessidade de implementação ou correção de medidas minimizadoras. Esse plano deverá abranger todas 
as linhas implementadas no âmbito deste projeto, sejam elas permanentes ou temporárias e deverá ser 
apresentado até ao início das obras. 

Deste modo, tendo em conta que os traçados agora apresentados apenas foram estabelecidos com base 
em estruturas permanentes, que a afetação do SIC Alvão-Marão foi reduzida e que a Iberdrola se 
compromete a realizar alterações em função da aprovação do projeto das LMAT, considera-se que foi 
dada resposta satisfatória aos aspetos anteriormente solicitados pela CA, pelo que os mesmos deixaram 
de obviar o licenciamento do projeto. No entanto, deverão ser apresentados os seguintes elementos até 
ao início das obras: 

 Análise da possibilidade de linha dupla ou utilização do mesmo corredor, das LMT SE Gouvães-PC 
Daivões e SE Gouvães- Barragem Gouvães, até ao apoio 7 desta última; 

 Apresentação do projeto das linhas, com eventuais propostas de alterações do seu traçado 
considerando os resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica (ou outras questões). Esta 
informação deverá ainda contemplar a indicação a tipologia dos apoios, as características das 
linhas e prever a implementação de medidas de minimização relativas ao património cultural 
(caso se verifique necessário), bem como de colisão e eletrocussão, entre outras. Para melhor 
operacionalização deste objetivo, deverá ser apresentado um cronograma dos trabalhos a 
realizar; 

 Plano de monitorização das LMT relativo à colisão e eletrocussão. 

Reforça-se ainda a necessidade de ser assegurada a garantia do compromisso de alteração das LMT, caso 
seja ambientalmente favorável, decorrente da aprovação das LMAT. 

No que se refere ao atravessamento do rio Tâmega através do coroamento da barragem de Daivões, 
deverá ser também assegurada a garantia do compromisso de alteração da ligação PC Daivões-CH 
Daivões de aérea para cabo de terra sobre o coroamento da barragem de Daivões, caso venha a ser 
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considerado vantajoso. Para o efeito, a Iberdrola deverá apresentar informação actualizada sobre este 
assunto, numa fase avançada da construção da barragem e quando todos os projetos de linhas estiverem 
aprovados/implementados, para tomada de decisão sobre esta matéria. 

 

 

2.1.3 REGULARIZAÇÃO DO LEITO DO RIO A JUSANTE DA BARRAGEM DE DAIVÕES; AÇUDE DE DAIVÕES 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada: 

 Necessária a apresentação de um estudo de viabilidade técnica, populacional e económica da 
pista de pesca, com previsão de cenários a 5 e a 10 anos, com identificação das necessidades de 
intervenção ao nível estrutural ou das espécies. Este estudo deverá ser objeto de emissão de 
parecer por parte da então AFN, no que se relaciona com o seu funcionamento. Esta informação 
deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, devendo ser 
atendido o que esta entidade referir; 

 Que as falhas identificadas na avaliação de impactes ao nível dos sistemas ecológicos deverão ser 
colmatadas com os estudos que estão a decorrer ou com entrega de um relatório próprio, 
até 1 ano após o licenciamento do Projeto, recorrendo aos dados mais atuais; 

 Deverem ser cumpridos um conjunto de aspetos mencionados no Parecer da CA. 

No documento agora em análise, são mencionados os contactos realizados para assegurar a viabilidade 
da Pista de Pesca, tendo apenas ficado "(…) pendente para a fase de antes do início das obras a 
articulação necessária no âmbito da regularização do leito do rio. Cabe salientar, no âmbito deste 
tema, que a Iberdrola não tem intensão de aceder ao pedido de modificação do atual projeto, com 
vista à sua adaptação a pesca francesa, já que estas intervenções adicionais induzirão impactes 
substancialmente negativos tendo em conta a dimensão das mesmas face à situação atual". É 
referido ainda, sobre a indicação da CA, no Parecer de fevereiro de 2012, para a necessidade de 
adoção de diversas medidas de minimização, que algumas delas estão incorporadas no Plano de 
Gestão Ambiental (PGA) agora apresentado e outras foram incluídas no projeto da pista de pesca e 
do açude. 

Por outro lado, "No que respeita à recomendação da CA, de que seja garantido o parecer da ERRAN 
[Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional], AFN e das Assembleias dos Compartes ao nível do 
projeto da Pista de Pesca, cabe referir que este projeto sempre consistiu num projeto complementar 
ao Projeto dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, pelo que 
aparece representada na apresentação geral do projeto que acompanha a solicitação de parecer 
enviada a qualquer entidade". 

É ainda "(…) apresentada uma descrição e explicação dos aspetos solicitados, principalmente, um reforço 
na explicação do funcionamento da pista de pesca, com as adaptações previstas aos períodos de 
turbinação, aos períodos de caudal ecológico e aos períodos de pesca; um estudo biológico sobre as 
espécies de peixes existentes e a sua capacidade de sobrevivência e reprodução nas condições da 
futura pista de pesca e as novas medidas de minimização que se pretendem executar para favorecer 
a vida aquática na área do açude". 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que apesar de não ser 
apresentado o estudo de viabilidade da pista de pesca solicitado no Parecer da CA de fevereiro de 2012, é 
feita uma análise sobre a situação futura das comunidades de peixes quando todo o SET e açude da pista 
de pesca estiverem em funcionamento. Essa análise aponta, como seria de esperar, para uma alteração e 
diminuição das espécies presentes, passando estas a ser mais reófilas, e para a provável necessidade de 
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realizar introduções de peixes para a realização das competições. Esta constatação decorre do provável 
isolamento criado pela barragem e pelo açude de Daivões, das fortes correntes que serão criadas pela 
turbinação em Daivões e pela provável baixa eficácia das medidas de transposição e criação de refúgios 
propostas. Estas medidas, apesar de corretas, estão limitadas pelas necessidades de produção elétrica, 
pelo que, provavelmente, serão insuficientes para mitigar os impactes gerados pela turbinação e pela 
regularização do rio. 

A comprovar-se este cenário, o ICNF analisará em cada pedido e/ou no respetivo Plano de Exploração as 
justificações e necessidades de introdução de peixes. Em relação à captura e transladação dos peixes no 
âmbito da construção do açude, deverão ser solicitadas as respetivas autorizações previamente à 
realização das mesmas. 

Face ao exposto, considera-se de aprovar o projeto da pista de pesca. 

Refere-se ainda que este projeto deverá ser acompanhado no âmbito do Plano de Ação (PA) para 
compensação socioeconómica e cultural. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 18 

2.2 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

2.2.1 CONDICIONANTES DA DIA 

6. Estabelecer um Protocolo de Colaboração com a Agência de Desenvolvimento 
Regional, preconizada na DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Fridão” (elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE da mencionada DIA) e que 
deverá ser alargada aos municípios abrangidos pelo projecto em apreço, ou suas 
associações, e outros agentes locais, com o objectivo de promover o 
desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver 
projectos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões 
impactadas pelo projecto, designadamente: a mobilidade/acessibilidade, o 
desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos de vida, a perda de solo 
agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas afectadas, a perda de 
referências culturais e de espaços de lazer. 

O Protocolo deverá dar suporte a um Plano de Acção, a apresentar no RECAPE 
(elemento n.º 3 do factor Sócio-economia), que definirá o calendário de execução 
dos respectivos projectos e o financiamento dos respectivos projectos. 

Esta Condicionante da DIA foi objeto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor 
Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redação: 

Estabelecer um Plano de Acção, em colaboração com uma entidade supra-
municipal que assegure a articulação com os municípios abrangidos pelo projecto 
em apreço, nomeadamente uma associação de municípios ou uma agência de 
desenvolvimento regional relacionada com a bacia do Tâmega, ou directamente 
com os municípios, e em colaboração com a CCDRN, com o objectivo de promover 
o desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver 
projectos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões 
impactadas pelo projecto, designadamente: a mobilidade/acessibilidade, o 
desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos de vida, a perda de solo 
agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas afectadas, a perda de 
referências culturais e de espaços de lazer. 

Neste âmbito, pode ser equacionada a colaboração com a agência de 
desenvolvimento regional preconizada no elemento n.º 12 a apresentar em 
RECAPE da DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão”. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que esta 
condicionante não estava cumprida tendo sido efetuados vários comentários sobre a informação 
apresentada para apreciação, sendo referido como imprescindível a apresentação de evidências de 
articulação e acordo com uma entidade supramunicipal, ou com os próprios Municípios, com vista a 
confirmar o envolvimento de entidades supramunicipais/municipais na elaboração do Plano de Ação a que 
se refere o Elemento a apresentar em RECAPE ponto V) 3. Plano de Ação – Compensação 
Socioeconómica e Cultural. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, há a referir que ocorreram várias reuniões 
de articulação entre as partes, mediadas pela APA e CCDR/Norte, sob orientação direta do Governo, que 
culminaram na assinatura do "Acordo relativo ao Plano de Ação (PA) previsto na Declaração de Impacte 
Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães (AHATDG)", subscrito por 
Iberdrola Generación, S.A.U., Câmara Municipal (CM) de Boticas, CM de Cabeceiras de Basto, CM de 
Chaves, CM de Montalegre, CM de Ribeira de Pena, CM de Valpaços, CM de Vila Pouca de Aguiar, Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 19 

homologado por Sua Excelência o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, em 10 de 
janeiro de 2014. 

Este Acordo determina os princípios inerentes aos elementos a incluir no Plano de Ação previsto na DIA 
do AHGATD. É também determinada neste Acordo a calendarização dos aspetos mais relevantes para a 
implementação do PA, da qual se salienta a respetiva aprovação final prevista para fevereiro de 2014. 

Deste modo, considera-se que estão reunidas as condições para que esta disposição da DIA venha a ser 
cumprida em sede de licenciamento. 

 

7. Obter o reconhecimento, por despacho conjunto da Ministra do Ambiente e do 
Ordenamento do Território e do Ministro da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento, da ausência de soluções alternativas e da sua necessidade por 
razões imperativas de reconhecido interesse público, ao abrigo do disposto no art. 
10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Verificando-se que o referido Despacho Conjunto foi emitido em 30 de julho de 2012 (Despacho 
n.º 10187/2012), esta Condicionante da DIA encontra-se cumprida. 

 

8. Verificação do enquadramento do projecto nos instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis, cuja disciplina neles contida deverá permitir a prática de usos 
decorrentes dos Aproveitamentos Hidroeléctricos. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que o licenciamento 
do projeto só poderá ser efetuado quando se verificar a apresentação dos elementos discriminados para 
demonstração da compatibilização com os Planos Diretores Municipais (PDM) ou após a publicação da 
suspensão dos PDM em causa, suspensões essas que ainda não tinham sido publicadas. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que no mesmo é referido que o 
proponente remeteu em 2011 (ao então INAG, bem como à CCDR/N) toda a informação necessária por 
forma a ser possível dar início aos trâmites necessários à suspensão dos PDM, anexando os respetivos 
comprovativos de envio. 

Neste seguimento, não obstante o exposto pelo proponente, entende-se que o licenciamento só poderá 
ser efetuado após a suspensão dos PDM em causa e publicação das respetivas medidas preventivas, que 
ainda não foram publicadas. Alerta-se ainda para o facto de se considerar um ato nulo o licenciamento 
efetuado antes da publicação da suspensão dos PDM e das medidas preventivas. 

 

9. Garantir o restabelecimento das estradas, acessos e caminhos existentes, 
incluindo pontes e outras infraestruturas, afectados pelo Projecto, devendo os 
restabelecimentos ser concertados com as entidades gestoras e/ou proprietários, 
bem como ser apresentados os respectivos projectos em sede de RECAPE. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que não estava 
demonstrado o cumprimento desta condicionante. A informação apresentada não era suficiente no que 
concerne à avaliação de impactes e de alternativas, conforme anteriormente solicitado pela CA (em junho 
de 2011); assim, foi referido que: 

 As reposições de serviços dentro do SIC Alvão-Marão, com exceção da reposição da EM557, 
através dos acessos C-15 e C-16, não podiam ser aprovadas e deveriam ser submetidas para 
análise e aprovação previamente ao licenciamento do Projeto de Execução. Todos os processos 
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devem incluir, pelo menos uma memória descritiva, com descrição do projeto, da situação atual e 
futura, justificação do mesmo, análise de impactes ambientais e de alternativas e proposta de 
medidas de minimização, mapas de localização à escala adequada e plantas do projeto. No caso 
da reposição de acessos para parcelas, deveria ser apresentado o desenho das parcelas afetadas 
a serem servidas. A reposição de linhas elétricas deve cumprir as medidas de minimização 
preconizadas no Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica do ICNB; 

 Para os parques de lazer não foram apresentados quaisquer projetos, estando por definir os 
locais da reposição; 

 Sendo apresentadas evidências de correspondência com algumas entidades, não foi incluindo 
qualquer documento enviado a juntas de freguesia ou municípios, à exceção da carta ao 
Município de Ribeira de Pena, solicitando parecer sobre a interferência com EN312, em 3 de 
outubro de 2011. 

Foram ainda tecidas várias considerações sobre as medidas de minimização a aplicar e sobre o calendário 
de entrada em funcionamento das reposições de modo a garantir a continuidade de serviço, bem como 
relativamente à necessidade de apresentação de evidências de articulação com as respetivas entidades 
gestoras. Em relação à calendarização apresentada para as restituições, foi considerado que a forma de 
apresentação não permitia uma leitura clara das intervenções, tendo sido proposta a sua substituição por 
um cronograma que evidenciasse de forma intuitiva o desenvolvimento das reposições enquadrado pelas 
principais tarefas do próprio projeto. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, há a referir que apenas as reposições de 
acesso a Gouvães (EM557), do acesso a Povoação (CM1153) e da restituição da captação de água no rio 
Torno, recaem sobre o SIC Alvão-Marão. As restantes recaem fora do SIC tendo já sido referido, no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012, nada ter a objetar quanto ao traçado/localização escolhida e quais as 
condicionantes para a reposição. No entanto, deverão ser analisadas, até ao início das obras, para todas 
as reposições, a afetação de áreas de regime florestal e as alternativas que minimizem essa afetação, 
bem como serem propostas medidas de minimização, devendo ser cumprida a legislação em vigor sobre 
este tema. 

Sobre a reposição da EN557, a Iberdrola conclui que a alternativa mais adequada é a passagem pelo 
coroamento da barragem de Gouvães, situação que a CA já tinha aprovado. 

Em relação à ligação a Povoação (CM 1153), a Iberdrola considera duas alternativas, a barragem do 
Cabouço ou uma nova ponte, concluindo pela nova ponte. Esta análise de alternativas não é realista 
nesta fase porque a barragem do Cabouço não é da responsabilidade da Iberdrola, pelo que não constitui 
uma alternativa possível de considerar neste momento. Apenas poderá ser considerada uma alternativa 
viável se, em fase de construção da reposição, a barragem de Cabouço estiver em fase de início de obra, 
podendo ser acordada entre os dois promotores a forma mais adequada de fazer a reposição da estrada. 
Além de não ter sido feita uma análise de alternativas, incluindo a área que será inundada pela futura 
albufeira do Cabouço cuja construção ainda não está programada, não foi feita uma análise de impactes 
sobre os habitats. É de referir que é nesta zona da cauda da albufeira que foram identificadas manchas 
do habitat prioritário 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 
podendo existir outras manchas de habitats importantes, assim como espécies da flora e fauna como 
Veronica micrantha. Assim, não se aprova o projeto desta reposição devendo o mesmo ser apresentado 
até 6 meses antes da reposição ser necessária. 

Relativamente à captação de água do rio Torno, é apresentada apenas uma alternativa que está 
condicionada pelo facto de não ter sido possível contactar com a entidade gestora e por isso não é 
possível acordar um ponto de conexão com o sistema antigo. Não é realizada nenhuma análise de 
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impactes sobre os habitats, fauna e flora. Nestas condições, não se aprova esta reposição devendo o 
respetivo projeto ser submetido a aprovação pelo menos 6 meses antes da reposição ser necessária. 

Outras reposições, nomeadamente de linhas elétricas, telefónicas e acesso a parcelas, não são 
apresentadas. Assim, todas as reposições localizadas dentro do SIC, com exceção do acesso a Gouvães 
da Serra – EM 557, deverão ser submetidas para análise e aprovação pelo menos 6 meses antes de ser 
necessário a sua reposição. 

Por outro lado, face ao compromisso do proponente em concretizar, em tempo, a articulação com as 
entidades gestoras, bem como, em apresentar o cronograma de execução das reposições apresentadas, 
devidamente reformulado, antes do início das obras, considera-se nada haver a opor. 

No que diz respeito às obras de reposição elencadas no ponto 3.2.4.2, do documento, cujas memórias 
descritivas constam de um anexo, considera-se que os respetivos projetos devem ser acompanhados no 
âmbito do Plano de Ação para compensação socioeconómica e cultural. 

Ressalva-se que os projetos de execução das reposições terão que ser objeto de licenciamento pelas 
respetivas entidades competentes. 

 

10. Compatibilização do projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto 
Tâmega, Daivões e de Gouvães com as infra-estruturas e projectos da Rede 
Nacional de Transporte (RNT) de energia eléctrica. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada e atendendo ao 
mencionado no parecer da REN, que previamente ao licenciamento do Projeto de Execução deveria ser 
apresentado o parecer da EDP, assim como a demonstração da integração no Projeto dos aspetos 
mencionados pela mesma. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, face ao compromisso do proponente em 
concretizar, em tempo, a articulação com as entidades gestoras, bem como, em apresentar o cronograma 
de execução das reposições apresentadas, devidamente reformulado, antes do início das obras, 
considera-se nada haver a opor. 

Ressalva-se que os projetos de execução das reposições terão que ser objeto de licenciamento pelas 
respetivas entidades competentes. 

 

13. Cumprimento integral das medidas de minimização, de potenciação e de 
compensação dos impactes, constantes na presente DIA, bem como das medidas 
adicionais que vierem a ser definidas e aprovadas, previamente à apresentação do 
RECAPE, em sede de RECAPE, ou posteriormente decorrentes dos estudos 
complementares a desenvolver. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que subsistia a 
necessidade de serem efetuadas algumas correções ao Plano de Gestão Ambiental (PGA) e ao Plano de 
Gestão de Resíduos (PGR). De entre os aspetos referentes ao PGA que deveriam ser corrigidos, destaca-
se a necessidade de revisão do desenho referente às condicionantes relativas às LMT, tendo em conta a 
apreciação efetuada pela CA sobre as LMT. No que concerne ao PGR, foi referido que a não aprovação 
das escombreiras 25 e 26d e a necessidade de apresentação de planos de enchimento faseado para as 
escombreiras de reserva, condicionam a aprovação deste Plano e obrigam à revisão do mesmo, 
previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, tendo em conta a apreciação efetuada relativa às 
escombreiras. 
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Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que o PGA revisto incorpora as 
correções propostas no Parecer da CA de fevereiro de 2012. No Anexo V deste PGA encontram-se listadas 
as medidas para as LMT, as quais deverão ser revistas tendo em conta o constante no presente Parecer 
no âmbito da apreciação das LMT. Essa revisão deverá acontecer até ao início das obras. Também 
continua em falta a apresentação de protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) para tratamento de animais feridos, o que deverá acontecer até ao início das obras. 

No PGR foi feita a correção relativa ao anúncio da disponibilização do escombro, assim como foram 
incluídos os projetos de enchimento faseado das escombreiras de reserva. Assim, aprova-se este Plano. 

Face ao exposto, aprovam-se ambos os Planos, desde que os elementos em falta sejam apresentados nas 
datas referidas e sem prejuízo de introdução de novas alterações a qualquer altura, motivadas pelo 
resultado de estudos ou de monitorizações. 
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2.2.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

 

2.2.2.1 ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À APRESENTAÇÃO DO RECAPE 

A DIA definiu a necessidade de apresentação, previamente à apresentação do RECAPE, de elementos 
relativos aos seguintes fatores ambientais: 

 Recursos hídricos superficiais 
 Património 
 Sistemas ecológicos 

A Iberdrola, previamente à entrega do RECAPE, apresentou um documento visando dar cumprimento ao 
estipulado na DIA, tendo esse documento sido objeto de apreciação. Essa apreciação foi transmitida à 
Iberdrola (previamente à entrega do RECAPE), tendo sido comunicado que os aspetos referidos deveriam 
ser atendidos e refletidos na informação a apresentar no RECAPE. Posteriormente, a Iberdrola apresentou 
uma exposição com alguns comentários sobre essa apreciação. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram inseridos os comentários sobre a integração no RECAPE da 
informação e atendimento dos aspetos anteriormente mencionados, assim como dos subsequentes 
comentários. 

Posteriormente, no Parecer da CA de fevereiro de 2012, foi efetuada a análise da informação apresentada 
no documento apresentado pela Iberdrola datado de Novembro/2011. 

Tecem-se de seguida os comentários considerados necessários sobre a informação apresentada no 
documento objeto da presente apreciação. 

 

I) Recursos hídricos superficiais 

1. Apresentação da aplicação do Modelo CE-QUAL-W2 ao Sistema Electroprodutor do 
Tâmega, compreendendo informação detalhada sobre a representação conceptual 
dos sistema a modelar, os dados utilizados, as condições consideradas e 
informação relativa à definição e implementação de cenários de simulação das 
massas de água e sedimentos, a definir e validar pelo INAG e pela ARH do Norte. 
As conclusões do Estudo são determinantes para a definição de eventuais medidas 
de minimização a integrar no Projecto, nomeadamente necessidade de 
dispositivos de arejamento, mecanismos relativos a processos de destratificação, 
condicionamento de sedimentos, bem como aferir a definição dos locais de 
amostragem e periodicidade do programa de monitorização. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada que os 
elementos apresentados não deram resposta ao solicitado no Parecer da CA de junho de 2011 e 
discutidos em reunião realizada entre o então INAG e o proponente, a 25 de julho de 2011, pelo que 
deveriam ser apresentados previamente ao licenciamento do Projeto de Execução. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, há a referir que, sendo proposta a entrega 
destes elementos antes do início da obra, nada há a opor ao adiamento da entrega desta informação. 
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II) Património 

2. Apresentar para aprovação, à tutela do património cultural (IGESPAR / DRC 
Norte), os projectos de desmonte e relocalização de: 

a) Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23); 

b) Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32); 

c) Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46); 

d) Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69); 

e) Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 115), espigueiro e armazém 
agrícola implantados a Este da ocorrência 115 (não identificados na 
documentação que integra o EIA); 

f) Pontão de Viela (ocorrência 116). 

Apresentar, para aprovação pela tutela do património cultural (IGESPAR / DRC 
Norte), os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da 
Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja 
Velha (ocorrência 20). 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que todos os 
comentários anteriormente efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicavam que os Projetos de 
Execução relativos a desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais fossem submetidos a 
aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do SET. 

 

III) Sistemas Ecológicos 

1. De forma a que possam ser iniciados o mais cedo possível, deverão ser entregues, 
previamente ao RECAPE, os Planos de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, a 
aprovar pelo ICNB. 

(…) 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que: 

 Previamente ao licenciamento do Projeto de Execução deveria ser apresentado esclarecimento 
sobre a localização do novo ponto de monitorização da ictiofauna situado a jusante de Gouvães, 
dado que tinha sido solicitado um ponto para monitorização dos Cobitis e este novo ponto não 
correspondia com o ponto onde a espécie foi descoberta; 

 Os Planos de Monitorização (PM) das Alcateias de Lobo e dos Mamíferos deveriam ser 
reformulados e apresentados previamente ao licenciamento, atendendo aos aspetos enunciados. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que as alterações feitas aos PM 
das Alcateias de Lobo e dos Mamíferos, respondem positivamente aos comentários feitos anteriormente. 

Relativamente ao PM da Icitiofauna, não se tem conhecimento sobre o estudo mencionado, uma vez que 
ainda não foi apresentado, e que a DIA estipula a sua entrega previamente ao enchimento. Refira-se que, 
de acordo com os resultados dos estudos, poderá ser necessário alterar ou incluir pontos de amostragem 
nos PM já existentes. A proposta anteriormente efetuada para incluir um novo ponto de amostragem a 
jusante de Gouvães, que abrangesse a população de Cobitis, pretendia confirmar se esta população se irá 
manter após a construção da barragem. As coordenadas dos pontos LOU1 e P35 não coincidiam e só 
agora é afirmado que o P35 se irá localizar em LOU1, o que corresponde ao pedido efetuado. 

Assim, considera-se que os PM agora referidos podem ser aprovados. 
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Alerta-se para o facto de, na grande maioria dos PM, se verificar que muitos dos objetivos estão definidos 
com a tipologia “avaliar” quando o que se pretende com estes Planos é confirmar os impactes ambientais 
que foram avaliados em fase de AIA. A confirmação deverá ser feita através do teste de hipóteses que 
representam os impactes avaliados e que condicionam a definição e esforço da amostragem assim como 
dos testes estatísticos adequados; esta situação deve ser tida em conta na análise dos resultados, 
nomeadamente os resultantes da fase de ensaio. Aconselha-se ainda a leitura dos seguintes artigos: 

 Legg, C. J. & Nagy, L. (2006). Why most conservation monitoring is, but need not be, a waste of 
time. Journal of Environmental Management 78: 194-199 

 Field SA, O’Connor PJ, Tyre AJ and Possingham HP (2007) Making monitoring meaningful, Austral 
Ecology 32, 485–491 

É também de referir que, após a fase de ensaio, dever-se-á ajustar o calendário de entrega dos relatórios 
anuais dos diversos PM, em função das espécies envolvidas, para que os períodos abrangidos 
correspondam a um ciclo biológico da espécie em causa (ex: relatório da flora deve abranger o período 
inverno-outono ou primavera-inverno). Essa proposta de ajuste deverá ser feita no relatório de ensaio/1º 
ano. 

Em relação à articulação da monitorização com o projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Fridão (em 
que o proponente é a EDP), embora esta seja imprescindível, não deve condicionar o início da 
monitorização no âmbito do projeto do SET, que deve iniciar-se o quanto antes, de forma a cumprir os 
prazos definidos previamente ao início das obras. 

 

 

2.2.2.2 ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE 

I) Geral 

3. Parecer das seguintes entidades e demonstração da sua integração no Projecto de 
Execução: Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional; ANA - Aeroportos de 
Portugal; Ministério da Defesa Nacional; ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações; IGP – Instituto Geográfico Português, EP - Estradas de Portugal. 

No que respeita ao parecer da Estradas de Portugal, deve designadamente ser 
demonstrada a aprovação desta entidade quanto ao Projecto de Execução relativo à 
substituição da ponte existente sobre o rio Tâmega (decorrente da interferência 
com a EN311, junto ao IP3/A24). Este projecto deverá, ainda, prever a actuação 
quanto à ponte existente, e as medidas cautelares necessárias. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
previamente ao licenciamento do Projeto de Execução deveria ser apresentada declaração de 
compromisso de cumprimento das recomendações que vierem a ser emitidas no parecer definitivo da EP. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que a Iberdrola informa que está 
de acordo com todos os comentários incluídos no parecer da Estradas de Portugal (EP) (relativamente a 
acessos e interferências/intersecções previstas no Projeto de Execução dos AH de Gouvães e Daivões, 
localizados na rede rodoviária sob jurisdição de Estradas de Portugal), pelo que os passará a considerar 
nos projetos dos acessos e interseções, os quais serão submetidos a apreciação pela Estradas de 
Portugal, previamente à execução das respetivas obras. 

Deste modo, considera-se assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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4. Parecer da Câmara Municipal territorialmente competente sobre a interferência da 
albufeira de Daivões com a EN312, e demonstração da sua integração no Projecto 
de Execução. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
previamente ao licenciamento deveria ser apresentado este parecer, devendo também ser demonstrada a 
integração no Projeto de Execução do que esta Câmara Municipal considerar necessário. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que o proponente afirma que 
houve articulação com a CM de Ribeira de Pena, demonstrando a sua posição relativamente ao parecer 
da CM. Considera-se que ainda é necessário acordar diversos aspetos com a CM de Ribeira de Pena, o 
que deverá acontecer em tempo útil, previamente ao início das obras. 

 

5. Parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN) sobre o Projecto de Execução, no 
que se refere ao corte ou arranque de exemplares de sobreiros, e demonstração da 
sua integração no Projecto de Execução. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA reiterou, na sequência da apreciação efetuada, a necessidade de 
apresentação deste elemento previamente ao licenciamento do projeto. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que esta disposição da DIA não 
está cumprida. A Iberdrola terá de apresentar requerimento (ou requerimentos) para arranque de 
sobreiros/azinheiras que a empresa considere estarem inseridos em povoamentos puros ou mistos das 
duas espécies, na bacia de inundação, paredões, caminhos, linhas elétricas, escombreiras e outras 
instalações, acompanhado(s) de cartografia com a delimitação das áreas em causa, que devem incluir os 
pequenos núcleos, identificados pela empresa. 

A delimitação dessas áreas deve ser efetuada com base no constante da alínea q) do artigo 1º do 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
de junho, devendo igualmente acompanhar o(s) requerimento(s), uma Memória Descritiva e Justificativa, 
elaborada nos termos da alínea a) do n.º 3 do seu artigo 6º e documentação provando que a Iberdrola 
pode dispor do arvoredo (Despacho de Expropriação por Utilidade Pública, previsto no n.º 1 do artigo 3º 
do Decreto-Lei n.º 301/2009, de 21 de outubro, ou autorização expressa de todos os proprietários). 

Deve ainda ser apresentado requerimento ou requerimentos para o arranque dos exemplares de 
sobreiro/azinheira que a empresa considere não estarem inseridos em povoamentos puros ou mistos das 
duas espécies, na bacia de inundação, paredões, caminhos, linhas elétricas, escombreiras e outras 
instalações, acompanhado(s) de cartografia com a delimitação das áreas em causa. 

Estes elementos devem ser apresentados ao ICNF até ao início das obras, devendo ser dado 
conhecimento à autoridade de AIA, bem como do cumprimento desta disposição da DIA atendendo ao 
acima exposto. 

 

6. Dado o elevado número de áreas destinadas a estaleiros e escombreiras, apresentar 
um estudo de racionalização do seu número e dimensão, tendo em conta as 
soluções construtivas a adoptar, demonstrando a minimização de impactes sócio-
económicos e ambientais, designadamente em termos de áreas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) afectadas. 

Este estudo deve atender a que os estaleiros devem ser preferencialmente 
instalados em áreas já intervencionadas não recuperadas e áreas inundáveis, 
particularmente no caso de Gouvães, onde a topografia é mais favorável e a 
sensibilidade ambiental é maior, evitando a afectar designadamente áreas 
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agrícolas, habitações, áreas com interesse para a conservação, REN e RAN, devendo 
ser identificados os respectivos impactes e definidas as medidas de minimização 
adequadas. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que deveria ser 
analisada a questão dos estaleiros e escombreiras relacionados com as linhas, postos de corte e 
subestação, devendo também ser apresentado o plano de enchimento faseado para as escombreiras de 
reserva. Relativamente às escombreiras 25 e 26d do AH de Gouvães, deveria ser analisada a possibilidade 
de recorrer a uma alternativa aos locais previstos para estas escombreiras, de modo a não afetar cursos 
de água. Foi também efetuada a análise do Plano de Gestão de Resíduos no âmbito da Condicionante 
n.º 13. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, considera-se que a informação e 
esclarecimentos apresentados no capítulo referente aos estaleiros e escombreiras completam os aspetos 
em falta relativos a este ponto, aos quais se associam os comentários efetuados no capítulo específico do 
presente Parecer. 

 

7. Plano de Desmatação das Albufeiras, para cada componente do Projecto, que 
estabeleça as acções a desenvolver, as áreas a afectar e as medidas de minimização 
associadas, devendo ter em consideração: 

a) o cronograma de enchimento da albufeira, devendo a desmatação ser efectuada 
de forma faseada, de jusante para montante da barragem, e sempre que 
possível efectuado das cotas mais baixas para as mais elevadas; 

b) a desmatação e corte de vegetação arbórea deve ocorrer fora do período de 
reprodução das aves (15 de Março a 30 de Junho). Em locais que venham a ser 
considerados de maior sensibilidade para a fauna (designadamente, lobo, 
avifauna rupícola, rapinas florestais), deverão ser adoptadas medidas cautelares 
adicionais; 

c) as áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela 
curva relativa à cota do NPA, devendo ser equacionadas e identificadas as 
situações em que possa ser considerada a não desmatação a cotas inferiores, 
nomeadamente nas linhas de água afluentes; 

d) o material referente a espécies alóctones deve ser tratado de forma a não servir 
como contaminante de outros locais, quer durante o seu transporte 
(nomeadamente, libertação de sementes), quer no seu aproveitamento para 
outros fins (nomeadamente, aproveitamento de estacas). 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que o Plano de 
Desmatação deverá ser proposto para aprovação até 1 ano após o licenciamento do projeto, 
consubstanciado nos dados mais recentes dos estudos e monitorizações que estão a decorrer, devendo 
ser apresentados vários esclarecimentos e informação adicional. 

 

II) Geologia 

1. Estudo que avalie o potencial interesse mineiro da área de intervenção do Projecto. 
Caso se verifique a existência de um potencial interesse mineiro, deverão ser 
realizados estudos geológicos de pormenor nas potenciais afectações, com vista a 
identificar os filões aplopegmatíticos ricos em recursos litiníferos e susceptíveis de 
aproveitamento antes da sua inviabilização. 
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2. Estudo, devidamente aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
que avalie eventuais afectações sobre áreas com potencial geológico e defina 
medidas de minimização/compensação, caso se verifique necessário. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
previamente ao licenciamento deveria ser apresentada a informação (estudo reformulado que deveria ser 
apreciado e aprovado pela DGEG) de forma a verificar-se o cumprimento do estipulado na DIA, 
mantendo-se válidos todos os comentários anteriormente tecidos no Parecer da CA de junho de 2011 
sobre o cumprimento desta disposição da DIA. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise e no seguimento da reunião realizada na 
APA, com representantes da DGEG e LNEG, em 20 de dezembro de 2013, há a referir que: 

 Verifica-se que a Iberdrola propõe a entrega antes do enchimento da informação em falta para 
demonstração do cumprimento desta disposição da DIA, apresentando a seguinte justificação: 
"De acordo com a DGEG o âmbito do estudo pendente é completar a informação que já foi 
apresentada e servir de inventário das reservas que ficarão submersas. Assim, considera-se que 
este estudo não resultará numa condicionante à assinatura do contrato de concessão e pode ser 
entregue antes do enchimento, aproveitando os trabalhos de desflorestação para recolha de 
informação"; 

 Importa sublinhar, reiterando pareceres e posições anteriores, que se considera indispensável a 
realização destes estudos, uma vez que a área de influência do projeto (albufeiras e respetivas 
áreas de proteção) particularmente a barragem do Alto Tâmega, abrange uma área de elevado 
potencial em termos de Recursos Geológicos, nomeadamente recursos litiníferos, que importa 
caracterizar e identificar em termos de teores e reservas. Esta circunstância é ainda reforçada 
pelas linhas orientadoras da recente Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos-Recursos 
Minerais (ENRG-RM), expressa na Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2012 publicada no 
Diário da República, 1.ª série n.º 176-11, de setembro de 2012; 

 A informação solicitada deverá ser apreciada e aprovada pela DGEG, para dar cumprimento ao 
disposto na DIA, tal como foi reconhecido por essa mesma entidade (DGEG) na reunião de 20 de 
dezembro de 2013 e em parecer de 2 de junho de 2011, emitido no âmbito do Acompanhamento 
Público do RECAPE, de onde se transcrevem os pontos dois e três: 

“2. O Estudo entregue pela Iberdrola a esta DG remete para um estudo mais detalhado 
relativo à zona de “filões aplopegmatíticos ricos em recursos litiníferos e susceptíveis de 
aproveitamento antes da sua inviabilização” que deve ser concretizado em outro relatório a 
entregar, conforme consta na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – no ponto 1. do II) 
Geologia dos elementos a apresentar – emitida por Sua Ex.ª O Secretário de Estado do 
Ambiente, no dia 21 de Junho de 2010. 
3. A DIA, no ponto 2 da Geologia, relativo aos elementos a apresentar, refere-se a um 
estudo “devidamente aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que 
avalie eventuais afectações sobre áreas com potencial geológico e defina medidas de 
minimização/compensação”. Tal estudo não foi ainda entregue junto desta DG, pelo que se 
aguarda o respectivo envio.” 

Assim, na sequência do acima mencionado, considera-se de aceitar a proposta feita pela Iberdrola, de 
alteração do prazo de entrega da informação definida nesta disposição da DIA para antes do enchimento. 

Acresce ainda de referir, a título exemplificativo, que neste estudo deverão ser contemplados os aspetos 
referentes aos filões, mencionados nos pareceres emitidos pela Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto (FCUP), no âmbito do Acompanhamento Público.  
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III) Recursos hídricos 

1. Estudo detalhado, a aprovar pelo INAG, relativo ao regime de exploração, 
nomeadamente com a apresentação dos valores mínimos e máximos de exploração, 
as velocidades de variação dos níveis dos planos de água, considerando os usos 
existentes e previstos e integrando os respectivos caudais ecológicos e reservados. 

2. Apresentação de estudos de simulação da exploração do Sistema Electroprodutor do 
Tâmega, explicitando os critérios utilizados e os resultados obtidos, com 
apresentação destes sob a forma de quadros cronológicos com discriminação ao 
nível mensal e ao longo de um período temporal de extensão significativa (não 
inferior a 30 anos). Os quadros de resultados deverão incluir, no mínimo, os valores 
dos volumes afluentes, turbinados, bombados, descarregados e ambientais em cada 
aproveitamento do sistema. 

Estes estudos deverão contemplar a articulação com o regime de exploração do 
aproveitamento hidroeléctrico de Fridão e deverão, ainda, considerar o período 
previsto para o enchimento das albufeiras do sistema, igualmente ao nível mensal, 
apresentando, para cada aproveitamento, os volumes mensais afluentes e 
efluentes. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações sendo referido que as mesmas 
deveriam ser atendidas em sede de licenciamento; esta posição foi também mencionada no Parecer da 
CA de fevereiro de 2012. 

 

4. Caracterização do estado dos habitats, designadamente das galerias ribeirinhas, no 
sentido de avaliar a viabilidade de medidas integradas de compensação que 
melhorem a sustentabilidade do território fluvial no conjunto da bacia hidrográfica, 
promovendo-se a compensação dos impactes negativos identificados no Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) e a aplicação dos programas CONSERVAR, RESTAURAR e 
VALENER (Valorização Energética dos rios), contemplados na "Estratégia para a 
Conservação da Natureza e Restauro da Biodiversidade em articulação com a 
Valorização Energética da Rede Hidrográfica da ARH do Norte I.P - ConResVal-
Norte". 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação 
deveria ser apresentada previamente ao início da obra; esta posição foi também mencionada no Parecer 
da CA de fevereiro de 2012. 

 

5. Determinação do regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos hidroeléctricos 
com base no Método Incremental - Instream Flow Incremental Methodology 
(United States Fish and Wildlife Service, 1982), “Bovee, K. D. (1982). A Guide to 
Stream Habitat Analysis Using the Instream Flow Incremental Methodology. 
Instream Flow Information Paper No. 12. FWS/OBS-82-26. U.S. Fish and Wildlife 
Service. Washington. DC. 248 pp.”. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, propor o 
estabelecimento de um regime de caudais ambientais em substituição de um regime de caudais 
ecológicos, com o objetivo de assegurar condições ecohidráulicas resultantes da flutuação dos níveis a 
albufeira de Fridão relativamente ao respetivo NPA. 

Foi referido que o cumprimento da implementação do regime de caudais ambientais deverá ser aferido no 
âmbito da monitorização dos caudais descarregados a jusante do açude de Daivões. 
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6. Proposta para o regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos, para as fases 
de construção e de enchimento e exploração, para anos médios, secos e muito 
secos. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, aceitáveis as 
soluções apresentadas para as diferentes fases (construção, enchimento e exploração), para anos 
médios, secos e muito secos. 

 

7. Proposta para os caudais a descarregar pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto 
Tâmega, em condições excepcionais, tipificando essas condições, bem como o modo 
como se procederá à descarga dos caudais. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, adequada a 
proposta apresentada para o regime de caudais ambientais a implementar no AH de Alto Tâmega. 

 

8. Descrição pormenorizada, incluindo as respectivas peças desenhadas, relativa aos 
dispositivos hidráulicos para a manutenção do regime de caudais ecológicos dos 
aproveitamentos hidroeléctricos, considerando que a sua descarga deve atender ao 
seguinte: 

a) A descarga de caudal ecológico deverá ser efectuada através de um dispositivo 
próprio, independente e regulável; 

b) A cota de tomada de água para o caudal ecológico deve estar acima do nível 
mínimo de exploração, ou imediatamente abaixo, e preferencialmente acima da 
termoclina durante o período de estratificação térmica (Junho a Setembro), se 
esta se formar, de modo a manter na massa de água uma qualidade de água e 
temperatura aceitáveis para descarga; 

c) Deve ser instalado um instrumento medição de caudal com registo em contínuo 
no dispositivo de descarga do caudal ecológico; 

d) Deve efectuar-se a manutenção de um caudal ecológico durante a fase de obra e 
enchimento da barragem, devendo para o caso ser considerado um dispositivo 
hidráulico apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de obra, quer 
durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de água 
definitiva para o caudal ecológico). 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que a 
informação apresentada tinha dado cumprimento ao anteriormente solicitado, tendo no entanto referido a 
necessidade de serem atendidos vários aspetos. 

 

9. Avaliação da possibilidade de descarga para jusante da barragem de Gouvães de um 
caudal de cheia de 20 m3/s, com um período de retorno de 2 anos, a libertar durante 
os meses mais húmidos do ano hidrológico, com o objectivo de manutenção da 
morfologia do leito, de limpeza dos finos e de conservação da galeria ripícola. Este 
caudal poderá ser descarregado por meio da descarga de fundo da barragem, de 
acordo com o seguinte programa: 

a) Aumento gradual do caudal entre 0 e 20 m3/s ao longo de 3 h; 

b) Manutenção do caudal em 20 m3/s durante as 3 h seguintes; 

c) Descida gradual do caudal entre 20 m3/s e 0 m3/s ao longo de mais 3 h. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que a 
informação apresentada tinha dado cumprimento ao anteriormente solicitado, dando cumprimento ao 
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constante na DIA, ou seja, permite garantir a descarga do caudal estimado em anos não secos e de 
acordo com o programa estabelecido. 

 

10. Estudo ou modelos quantitativos, que permitam avaliar as alterações do transporte 
sedimentar, sobretudo em termos de retenção de sedimentos nas albufeiras, e 
equacionar as medidas de minimização que contribuam para mitigar o efeito de 
assoreamento e/ou erosão, nomeadamente nos troços fortemente modificados (no 
rio Louredo e no rio Tâmega). 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que na 
globalidade tinha sido dado cumprimento ao anteriormente solicitado, encontrando-se cumprida esta 
disposição da DIA, devendo ser objeto de monitorização nos termos do programa de monitorização dos 
Recursos Hídricos Superficiais; foram ainda tecidas algumas considerações sobre este programa de 
monitorização e as ações a desenvolver face aos respetivos resultados. 

 

11. Levantamento dos locais mais sensíveis à erosão da zona de marnel das albufeiras 
(zona de variação do plano de água), que integre a identificação das zonas 
susceptíveis à ocorrência de fenómenos de instabilidade das margens, assim como 
do leito e margens a jusante, como suporte para a apresentação de medidas de 
minimização, nomeadamente de uma proposta de engenharia biológica para 
estabilização e controlo da erosão. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que tendo já 
anteriormente sido considerado como cumprida esta disposição da DIA, deveria no entanto (face às 
observações anteriormente mencionadas pela CA no Parecer de junho de 2011) ter sido proposta uma 
área piloto para implementação da medida preconizada de forma avaliar a sua eficácia e posteriormente 
ser aferida/ponderada a sua implementação noutras áreas. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise verifica-se que se mantém o comentário 
anteriormente efetuado pela CA no Parecer de fevereiro de 2012. 

 

12. Levantamento batimétrico das albufeiras de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, antes 
do seu enchimento e posteriormente, de 6 em 6 anos, para avaliar a taxa de 
retenção de sedimentos na albufeira. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que apesar de 
anteriormente ter sido considerado como cumprida esta disposição da DIA, foram tecidas várias 
considerações, sobre as quais nada foi referido. Assim, e nos termos do disposto na DIA o levantamento 
batimétrico deverá ser realizado de 6 em 6 anos. 

 

13. Plano de intervenção para o troço do rio Louredo a jusante da barragem de 
Gouvães, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades do leito de cheia e 
conectividade ecológica deste troço, e que contribua para que seja atingido e 
mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo em conta os 
resultados da monitorização. 

14. Plano de intervenção para o troço do rio Avelames a montante do regolfo da 
albufeira do Alto Tâmega, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades 
deste sistema fluvial e conectividade ecológica deste troço, e que contribua para 
que seja atingido e mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo 
em conta os resultados da monitorização. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 32 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
relativamente ao "Plano de Intervenção para o Rio Louredo e Avelames" a informação apresentada 
colmatou globalmente os diferentes aspetos anteriormente solicitados pela CA. Foi, no entanto, referido 
que deverão ser desencadeados todos os mecanismos que permitam o estabelecimento de acordos com 
os proprietários para viabilização da concretização da implementação das medidas de compensação. 
Estes acordos deverão ser apresentados 1 ano após o licenciamento. 

Relativamente ao Projeto a desenvolver para o rio Poio, a CA concordou com a proposta apresentada, 
tendo no entanto referido alguns aspetos que deveriam ser atendidos. 

 

15. Plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies aquícolas 
exóticas com características invasoras para o sector da bacia do Tâmega afectados 
pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA, tendo considerado que foi dado cumprimento a esta disposição da 
DIA, concluiu ainda, na sequência da apreciação efetuada, que a informação apresentada confirma a 
inviabilidade de estabelecer um sistema de controlo eficaz de contenção de espécies exóticas. 
No entanto, foi considerado deverem ser implementadas as medidas mencionadas, tendo sido tecidos 
alguns comentários sobre a forma da sua concretização, gestão e manutenção; foram também 
evidenciados alguns aspetos relativamente aos resultados a obter com a monitorização. 

 

16. Inventário das levadas afectadas pelo Projecto, dos órgãos constituintes 
(nomeadamente sistemas de captação e distribuição de água) e dos caudais 
reservados, como suporte das medidas de minimização na fase de construção, 
enchimento e exploração, ao nível dos usos da água e transporte sedimentar. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que deveria ser 
apresentada informação sobre as infraestruturas afetadas, com base em informação das próprias 
entidades gestoras. Deveriam ainda ser apresentados os caudais reservados para assegurar os usos 
existentes. Esta informação deveria ser apresentada previamente ao licenciamento do projeto. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, verifica-se que foi apresentada informação 
adicional sobre as infraestruturas de rega, nomeadamente, o inventário das levadas afetadas e respetivos 
caudais reservados, conforme tinha sido solicitado. A proposta apresentada será objeto de concertação 
em sede de celebração do contrato de concessão. 

 

18. Medidas de minimização ou compensação da potencial afectação do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu que a concretização deste elemento só será possível na 
sequência da decisão que vier a ser tomada relativamente ao aproveitamento hidroelétrico de Eiradeira. 

 

19. Medidas de minimização, para as fases de construção, enchimento e exploração, da 
afectação da Praia Fluvial de Viduedo, nomeadamente no que se relaciona com os 
caudais necessários para a sua utilização recreativa e a sua eventual utilização 
balnear, incluindo a proposta de sistema de alerta e aviso. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação 
deveria ser apresentada previamente ao início da obra; esta posição foi também mencionada no Parecer 
da CA de fevereiro de 2012. 
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21. Medidas de minimização ou compensação, para as fases de construção, enchimento 
e exploração, no que se refere às afectações ao nível das utilizações dos recursos 
hídricos superficiais, nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais 
de Vidago-Arcossó (AT4) e captações no rio Tâmega (AT2, AT7 e AT8). 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
globalmente a informação apresentada dava resposta ao anteriormente solicitado. Contudo, foi referido 
que, no que concerne à localização da ETAR de Balteiro e da fossa séptica coletiva de Friúme, deverá ser 
observado o disposto no regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço publico aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, pelo que a correspondente informação deverá ser 
apresentada até 1 ano após o licenciamento. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, há a referir que em relação à fossa séptica 
de Friúme, esta deverá ser substituída pela instalação de um sistema com maior grau de tratamento de 
efluentes – uma ETAR – no sentido de dar cumprimento à legislação atualmente em vigor. No que diz 
respeito à localização, quer desta infraestrutura, quer da ETAR de Balteiro, uma vez que estas vão ficar 
submersas e que os aglomerados (Friúme e Balteiro) se localizam em parte da zona reservada poder-se-á 
autorizar a localização proposta, não sendo permitido o aumento da área a ocupar em relação à 
existente. 

 

22. Plano de intervenções a jusante de Daivões e medidas de minimização, para as 
fases de construção, enchimento e exploração, face à afectação da Pista de Pesca 
de Cavez, nomeadamente no que se relaciona com as acções previstas para 
assegurar a sua viabilidade e com os condicionalismos determinados pelo regime de 
exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu que deveria ser observada a análise efetuada em capítulo 
próprio desse Parecer. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, considera-se que a informação e 
esclarecimentos apresentados no capítulo referente ao açude de Daivões completam os aspetos em falta 
relativos a este ponto aos quais se associam os comentários efetuados no capítulo específico do presente 
Parecer. 

 

23. Indicação das áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao 
mínimo indispensável a utilização de escombreiras fora da área a inundar, através 
da máxima reutilização do escombro produzido e/ou utilização na recuperação de 
áreas degradadas. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu que deveria ser observada a análise efetuada em capítulo 
próprio desse Parecer. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, considera-se que a informação e 
esclarecimentos apresentados no capítulo referente às escombreiras completam os aspetos em falta 
relativos a este ponto aos quais se associam os comentários efetuados no capítulo específico do presente 
Parecer. 

 

24. Projecto para cada escombreira, que deverá identificar a quantidade e forma de 
deposição do escombro produzido, bem como contemplar as medidas de 
minimização relativas à estabilidade, drenagem e recuperação paisagística. No caso 
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das escombreiras a desenvolver na área das futuras albufeiras, a deposição de 
escombro deve ocorrer preferencialmente abaixo do nível mínimo de exploração e 
atender ao regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico, devendo ser 
identificadas as medidas de minimização a adoptar. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu que deveria ser observada a análise efetuada em capítulo 
próprio desse Parecer. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, considera-se que os projetos de 
enchimento para as escombreiras de reserva agora apresentados completam os aspetos em falta relativos 
a esta disposição da DIA, aos quais se associam os comentários efetuados no capítulo específico do 
presente Parecer referente às escombreiras. 

 

25. Plano de remoção de todas as pressões existentes na área a inundar pelas 
albufeiras (para redução das cargas poluentes), que contribuam para a degradação 
da qualidade da água, nomeadamente, sistemas individuais ou colectivos de 
tratamento de águas residuais, deposição de resíduos sólidos e infra-estruturas 
rodoviárias. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que face à 
informação apresentada esta disposição da DIA encontrava-se cumprida, no que se refere ao 
procedimento de remoção. No entanto, foi referida a necessidade de articulação com a apreciação 
efetuada na Condicionante 9, a qual carecia de apresentação de informação adicional previamente ao 
licenciamento do Projeto de Execução. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, deverão ser atendidos os comentários 
efetuados no âmbito da apreciação da Condicionante 9. 

 

30. Desenvolvimento de um plano de gestão de medidas de controlo e remediação da 
eutrofização. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que em função 
dos resultados do plano de monitorização dos recursos hídricos superficiais deverão ser equacionadas e 
implementadas as medidas que se verificarem necessárias para que seja assegurado o bom potencial 
ecológico e/ou bom estado ecológico das massas de água. 

 

IV) Sistemas Ecológicos 

1. Estudos específicos - Estudos sobre o património natural que visam definir, 
detalhar e determinar a viabilidade da implementação de medidas de minimização 
ou o cumprimento de condicionantes 

b) Estudo sobre as populações de mexilhões-de-rio que localize e caracterize as 
populações existentes, e que avalie as vantagens e desvantagens da 
deslocação de indivíduos de populações/núcleos afectados pelo projecto para 
outros não afectados. 

No caso de se concluir pela deslocação dos indivíduos, o estudo deverá 
pormenorizar a metodologia a utilizar, o número de indivíduos, por espécie, a 
deslocar e os locais de retirada e colocação dos mesmos. Deverá incluir, 
também, um programa de monitorização e de acompanhamento desta medida. 
Para a zona de jusante de Daivões, onde se irão realizar as obras de 
regularização, o estudo deverá ponderar entre a manutenção de populações 
nesta zona ou a sua deslocalização para núcleos não afectados pelo projecto, 
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explicitando as metodologias que deverão ser aplicadas em ambos os casos, o 
número de indivíduos envolvidos e os locais receptores. Para a manutenção de 
populações na zona, o estudo deverá apontar as medidas de minimização 
adequadas ao cumprimento deste objectivo. 

c) Estudo sobre a possibilidade de instalação de passagens de fauna sobre 
Daivões e Alto Tâmega com análise de alternativas tendo em conta a 
viabilidade técnica, a potencial eficácia das mesmas, a avaliação de impacto da 
sua execução. 

b) Estudo sobre a localização de ninhos de aves de rapina nas áreas ocupadas 
pelo projecto e num raio de 2 km em redor das mesmas, com indicação das 
medidas de minimização. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação 
deveria ser apresentada previamente ao início da obra; esta posição foi também mencionada no Parecer 
da CA de fevereiro de 2012. 

 

3. Estudos e elementos diversos – Estudos que visam contribuir para a definição de 
condicionantes e medidas de minimização a integrar em projecto. 

a) Elaboração de um Plano de Gestão de Escombros, que deve ter em conta as 
seguintes condicionantes: 

i. o escombro produzido deverá ser seleccionado, separado e, dentro das suas 
necessidades e qualidades, aproveitado para vários elementos do projecto, 
quer para a elaboração de betões, quer para aterros em acessos ou outras 
estruturas; 

ii. escombro não aproveitado no projecto deve ser disponibilizado 
gratuitamente, no local de obra ou na escombreira, e devidamente 
divulgado, a todas as entidades que o pretendam, até ao início do processo 
de recuperação paisagística. 

iii. a deposição de escombro, temporária ou definitiva, deve ser realizada de 
forma a que as escombreiras sejam implementadas sequencialmente, à 
medida das necessidades e do preenchimento dos locais de deposição, com 
as seguintes prioridades: 

1 – locais já intervencionados; 
2 – escombreiras a submergir; 
3 – escombreiras emersas fora do SIC Alvão-Marão; 
4 – escombreiras emersas dentro do SIC Alvão-Marão. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que o Plano de 
Gestão de Escombros encontrava-se incluído no Plano de Gestão de Resíduos (PGR), apreciado no âmbito 
da Condicionante 13. Dado que esta condicionante não se encontrava cumprida por motivos diretamente 
relacionados com a gestão dos escombros e nomeadamente com a deposição dos mesmos, isso implicava 
que este Plano teria de ser revisto, previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, tendo em 
conta os comentários expressos no capítulo referente às escombreiras e Condicionante 13. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, considera-se que as alterações introduzidas 
ao PGR correspondem aos comentários efetuados pela CA, pelo que se considera que o PGR pode ser 
aprovado. 
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d) Estudo sobre a viabilidade técnica e eficácia das medidas/mecanismos de 
transposição da fauna aquática que demonstre, de uma forma inequívoca, a 
existência/inexistência de soluções viáveis do ponto de vista técnico e biológico. 
O estudo deverá ter em conta não só as condicionantes técnicas, mas também as 
características ecológicas das espécies-alvo e as características das massas de 
água, detalhando os elementos a utilizar na análise. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação 
deveria ser apresentada previamente ao início da obra; esta posição foi também mencionada no Parecer 
da CA de fevereiro de 2012. 

 

4. Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão, demonstrando que as 
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que 
compensarão devidamente essa afectação, tendo em vista em particular assegurar a 
integridade do Sítio Alvão / Marão e a promoção dos valores naturais em causa. 

A definição do referido Programa deverá tomar em consideração: 

a) as medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito dos 
sistemas ecológicos, especificamente para o SIC Alvão / Marão; 

b) os resultados dos estudos a realizar; 

c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e 
da biodiversidade. 

O programa deve incluir, entre outros aspectos: 

▪ a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de 
compensação estabelecidas; 

▪ a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os respectivos 
indicadores de execução; 

▪ a apresentação de um programa de monitorização das medidas de 
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da 
eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada pelo 
período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma das 
medidas de compensação, com obrigação de apresentação à Autoridade de 
AIA de relatórios de monitorização anuais. 

As medidas a definir devem cumprir as seguintes directrizes: 

i. contemplar os valores naturais (espécies/populações da flora e fauna 
comunidades e habitats naturais) relevantes afectados, com especial destaque 
para os protegidos e/ou ameaçados, de forma proporcional ao impacte 
provocado pelo projecto, devendo ser privilegiadas as soluções que 
maximizem a compensação de vários valores naturais; 

ii. serem aplicadas preferencialmente na área do SIC Alvão-Marão, na área 
envolvente ao projecto, e na área da bacia do rio Tâmega e seus afluentes; 

iii. avaliar, durante a sua definição, eventuais impactes sobre outros valores 
naturais e determinar os benefícios da sua implementação sobre todos os 
valores naturais em causa; 

iv. identificar a existência de outros projectos que possam comprometer a 
eficácia das medidas e publicitar a realização das mesmas pelas autoridades 
locais, regionais e/ou nacionais que possam ter intervenções na área em 
questão; 
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v. assegurar que as medidas cumprem o objectivo de compensação durante todo 
o período de concessão do projecto; 

vi. assegurar a monitorização da eficácia das medidas, com obrigação de 
apresentação à Autoridade de AIA de relatórios de monitorização anuais, 
durante um período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma 
das medidas de compensação, podendo a frequência da amostragem ser 
ajustada em função da estabilidade dos resultados; 

vii. integração das medidas com outras já previstas para a mesma zona, como 
sejam as decorrentes da implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas sejam 
complementares. 

O Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão deverá ser aprovado pela 
Autoridade de AIA, devendo ser consultado o ICNB. 

Os custos de execução de todas as medidas de compensação previstas no Programa 
de Compensação para o SIC Alvão / Marão são definidos pelo proponente, o qual 
deve apresentar em sede de RECAPE um orçamento de execução da totalidade das 
acções e projectos destinados à concretização do Programa de Compensação para o 
SIC Alvão / Marão. 

Considerando os impactes cumulativos resultantes dos diversos aproveitamentos 
hidráulicos e hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e para o Sítio 
Alvão-Marão e atendendo à necessidade de proceder à execução das medidas de 
compensação de forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e 
projectos e a promover sinergias entre as diversas medidas, o valor apurado para a 
execução da totalidade das acções e projectos deve ser consignado ao Fundo de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB). 

As verbas transferidas pelo promotor para o FCNB devem ser única e 
exclusivamente afectas à execução das medidas de compensação ambiental 
definidas no Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão. 

A monitorização da eficácia das medidas de compensação é da responsabilidade do 
promotor, de forma a aferir da eventual necessidade de execução de medidas 
adicionais. 

5. Programa de Compensação para os sistemas ecológicos da bacia do rio Tâmega, 
directamente afectados pela implantação do projecto, demonstrando que as 
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que 
compensarão devidamente essa afectação. 

A definição do referido Programa deverá tomar em consideração: 

a) as demais medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito 
dos sistemas ecológicos; 

b) os resultados dos estudos a realizar; 

c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e 
da biodiversidade. 

O programa deve incluir, entre outros aspectos: 

▪ a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de 
compensação estabelecidas; 

▪ a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os respectivos 
indicadores de execução; 

▪ a apresentação de um programa de monitorização das medidas de 
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da 
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eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada pelo 
período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma das 
medidas de compensação, com obrigação de apresentação à Autoridade de 
AIA de relatórios de monitorização anuais. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foram tecidas várias considerações, sendo referido que a informação 
deveria ser apresentada até 1 ano após o licenciamento; esta posição foi também mencionada no Parecer 
da CA de fevereiro de 2012. 

 

V) Sócio-economia 

1. Plano de Comunicação às pessoas potencialmente afectadas, que deve ser activado 
tão cedo quanto possível, dando continuidade às acções já desenvolvidas. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que 
previamente ao licenciamento deveriam ser apresentados os recursos humanos a afetar a cada uma das 
ações previstas no Plano de Comunicação, o que tem também ligação com o próprio plano de 
monitorização da sócio-economia. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise verifica-se que é proposto que esta 
informação seja apresentada previamente ao início das obras, sendo apresentada como justificação o 
facto de que "A equipa responsável pela realização destes trabalhos apenas estará definida aquando a 
sua contratação a qual será realizada apenas após o licenciamento do Projeto". 

Deste modo, considera-se que, face à justificação apresentada pelo proponente, nada há a opor à 
alteração do prazo de entrega dos elementos em falta para antes do início das obras. 

Acresce referir que esta equipa estaria também responsável pelo plano de monitorização da sócio-
economia, que deve ter início nas fases mais iniciais do desenvolvimento/concretização do projeto. 

 

3. Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, suportado pelo 
Protocolo de Colaboração preconizado na condicionante 6 da presente DIA, cujos 
projectos deverão ser desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial, 
os municípios abrangidos pelo projecto em apreço, bem como o regime de 
exploração a detalhar em sede de RECAPE, devendo ser sustentados em estudos 
específicos, a incidir nas seguintes vertentes: (…)." 

Este elemento da DIA foi objeto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor 
Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redação: 

Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, articulado com os 
municípios abrangidos pelo projecto em apreço, cujos projectos deverão ser 
desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial, os municípios 
abrangidos pelo projecto em apreço, bem como o regime de exploração a detalhar 
em sede de RECAPE, devendo ser sustentados em estudos específicos, a incidir nas 
seguintes vertentes: 

a) Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais, potenciando o 
desenvolvimento socioeconómico e turístico. Este projecto deverá garantir a 
articulação com percursos pedonais/cicláveis/fluviais, a criar ou valorizar, 
tendo em conta pontos de interesse existentes, incluindo a sua valorização e os 
novos pontos de interesse criados pelas novas paisagens decorrentes da criação 
das albufeiras, tirando vantagem da sua proximidade. Deverá, também, incluir 
as soluções viárias que evitem a travessia de aglomerados populacionais 
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durante a fase de execução do projecto (estas soluções deverão ser executadas 
previamente ao início das obras); 

b) Garantir as devidas compensações (tendo em conta a medida de minimização 
de carácter específico n.º 53 constante da presente DIA) a atribuir às famílias 
desalojadas e estudar a viabilidade de relocalização de famílias ou de 
aglomerados afectados, quer no que se refere ao edificado, quer às áreas 
agrícolas que asseguram complementos de subsistência das populações (como 
são exemplo o caso de Viela, Povoado, Friúme, Mansos e Santo Aleixo). Devem 
estudar-se em detalhe as afectações de proximidade, tomando em consideração 
os Níveis de Máxima Cheia, que genericamente se situam mais de 1 m acima do 
respectivo NPA. Este processo deve ser participado, quer pelas pessoas 
directamente afectadas, quer pelas autarquias; 

c) Ter em conta às preocupações manifestadas no âmbito da consulta pública e a 
articulação com eventuais projectos de minimização/compensação de 
impactes, a desenvolver; 

d) No caso específico da aldeia de Viela, afectada pela albufeira de Daivões, deverá 
avaliar-se, com a colaboração das autarquias e com envolvimento directo dos 
moradores, qual a viabilidade futura da aldeia, em fase de exploração, 
considerando a perda total das áreas agrícolas, as condições de habitabilidade 
dos edifícios que fiquem acima da cota de NPA, bem como as condições de 
acessibilidade; 

e) Definir as medidas e meios adequados para incrementar e concretizar as 
potencialidades e oportunidades proporcionadas pelo Projecto em termos de 
desenvolvimento local e regional, designadamente as turísticas; 

f) Desenvolver e implementar áreas de lazer, a realizar em conjunto com as 
entidades locais, dada a perda das áreas de recreio actuais, para as quais 
deverão ser elaborados Projectos de Arquitectura Paisagista; 

g) Garantir a funcionalidade dos sistemas de rega afectados, bem como a solução 
a adoptar para a sua reposição e/ou medidas de compensação a implementar; 

h) Garantir a reposição/compensação de património sócio-cultural afectado; 

i) Prever medidas de divulgação sobre o património, designadamente natural e 
cultural, do vale do rio Tâmega;  

j) Enquadramento dos investimentos referidos no EIA relativos a património 
românico, com as restantes vertentes das medidas de compensação, em termos 
socioeconómicos. 

Os custos de execução do presente Plano de Acção e respectivas medidas são 
definidos pelo proponente, o qual deve apresentar em sede de RECAPE o calendário 
de execução da totalidade das acções e projectos destinados à compensação sócio-
economica e cultural. 

Considerando os impactes cumulativos resultantes dos aproveitamentos 
hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e atendendo à necessidade de 
proceder à execução das medidas de compensação sócio-economica e cultural de 
forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e projectos e a promover 
sinergias entre as diversas medidas, o proponente deve assegurar que a execução 
das referidas acções e projectos destinados à compensação sócio-económica e 
cultural é acompanhada pelos agentes locais e regionais em causa, designadamente 
associação de municípios, agência de desenvolvimento regional, os próprios 
municípios, a CCDRN e outras entidades em função da matéria. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que esta 
disposição da DIA não estava cumprida, devendo ser apresentada a informação necessária previamente 
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ao licenciamento do Projeto de Execução. No âmbito da apreciação efetuada, a CA referiu que o Plano de 
Ação apresentado inclui um quadro com um conjunto de ações que não reflete o estado de 
desenvolvimento das articulações entre o promotor e a Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT), 
mediadas pela CCDR/N e pelo então INAG. Contrariando o que é referido na resposta dada a este 
elemento da DIA, não foi apresentada evidência de acordo ou articulação com qualquer entidade 
supramunicipal ou com os municípios. 

Foi também referido ser fundamental que o Plano de Ação indique, em relação a cada um dos projetos, 
se se trata de uma reposição e se decorre de uma medida específica da DIA, ou de qualquer protocolo 
assinado entre o promotor e qualquer outra entidade. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise há a referir que esta disposição da DIA já foi 
analisada no âmbito da Condicionante 6. 

 

4. Ao nível dos acessos afectados, o Plano de Acção deve atender nomeadamente ao 
seguinte: 

a) O restabelecimento dos acessos afectados deve incluir a identificação e 
caracterização de todas as afectações, a justificação da necessidade ou não de 
reposição, visando sempre o melhoramento de acessibilidades; 

b) O caminho municipal CM1153, que liga Povoação à Estrada Nacional EN206 e está 
integrado num percurso pedestre turístico, e que é cortado pela albufeira de 
Gouvães, deverá ser reformulado, ajustando-o à nova rede de acessos; 

c) No aproveitamento do Alto Tâmega, um troço da EM549 ficará em área inundável, 
uma vez que transpõe a ribeira da Oura. Deste modo, o restabelecimento deverá 
ser efectuado com um traçado semelhante ao actual; 

d) Necessidade de restabelecer o caminho municipal CM1128, junto a Viela. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que deveria ser 
observada a apreciação relativa à Condicionante 9. Foi ainda referida a necessidade de ser garantida, à 
semelhança de todas as reposições, que é efetuada a necessária articulação e obtenção da aprovação das 
respetivas entidades gestoras, previamente ao início da obra de reposição. Os comprovativos de 
articulação com as entidades gestoras deveriam ser apresentados previamente ao licenciamento. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise há a referir que esta disposição da DIA já foi 
analisada no âmbito da Condicionante 9. 

 

6. Apresentação do traçado definitivo para a linha de transporte de energia que deve 
evidenciar que maximizou a distância a áreas construídas e habitações isoladas. 

Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

Por outro lado, verifica-se que foi apresentado um novo projeto de otimização das linhas de média 
tensão, com novo traçado. No entanto, constata-se que nada é referido sobre as distâncias deste traçado 
relativamente a áreas construídas e habitações isoladas. Nesta perspetiva, e considerando que ainda 
podem decorrer algumas alterações ao traçado das LMT por força do procedimento de AIA que irá 
decorrer sobre o projeto das LMAT, deverá a informação em causa ser disponibilizada antes do início das 
obras. 
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7. Metodologia e valências das equipas responsáveis pelas diferentes dimensões a 
analisar, no âmbito dos planos de monitorização a realizar para a Sócio-economia. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que não tendo sido 
apresentada esta informação tal deveria ocorrer previamente ao licenciamento do projeto. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise há a referir que deverão ser atendidos os 
comentários efetuados sobre o n.º 1 do ponto V) Sócio-economia, dos Elementos a apresentar no 
RECAPE. 

 

VI) Ordenamento do território 

3. Informação sobre os apoios das linhas eléctricas previstos e localização em 
cartografia adequada. 

Deverá ser observada a análise já atrás efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

 

VIII) Património 

1. Apresentação dos comprovativos da aprovação pela tutela do património cultural 
(IGESPAR / DRC Norte) sobre: 

a) a constituição nominal da equipa responsável pela concretização das medidas de 
minimização do factor ambiental património cultural; 

b) os projectos de desmonte e relocalização. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, ter sido dado 
cumprimento aos aspetos relacionados com a constituição da equipa. Por outro lado, reforçou que, de 
acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, os Projetos de Execução relativos a desmonte e 
relocalização das ocorrências patrimoniais devem ser submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento 
do Projeto do SET. 

 

5. Para a Ocorrência 93 (Penouças), demonstrar a compatibilização da localização do 
estaleiro com a ocorrência. Se for demonstrada inequivocamente a inevitabilidade 
da sua afectação, deve-se proceder à escavação arqueológica integral da estrutura, 
segundo metodologia adequada à escavação de monumentos pré-históricos de tipo 
dolménico. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, ter sido dado 
cumprimento a esta disposição da DIA, no que se refere a esta fase. Referiu no entanto, a necessidade 
de ser adotada (tal como anteriormente previsto), como área de proteção deste monumento, uma área 
de 50 m a partir dos limites exteriores do monumento, marcado por elementos sólidos estáveis e de 
grande visibilidade. Foi ainda reforçado que, de acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, subsiste 
informação que deve ser apresentada 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução. 
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7. Para a Ocorrência 68 (Couces), realizar a prospecção da área com vista à 
delimitação do sítio e eventual realização de sondagens de diagnóstico. Em função 
dos resultados obtidos, deverão ser determinadas medidas de minimização 
complementares. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, e face aos 
argumentos apresentados, que a prospeção geomagnética deve ser realizada antes do início das obras, 
devendo nessa altura ser apresentados os respetivos resultados para apreciação. 

 

8. Para o Conjunto megalítico de Chã das Arcas: 

a) Chã das Arcas 3 (ocorrência 90), Chã das Arcas 4 (ocorrência 91) e Chã das Arcas 
5 (ocorrência 92): realizar a escavação integral, segundo metodologia adequada à 
escavação de monumentos pré-históricos de tipo dolménico; 

b) Chã das Arcas 1 (ocorrência 88) e Chã das Arcas 2 (ocorrência 89): equacionar a 
sua preservação in situ de forma a constituí-los como uma reserva arqueológica e 
testemunho futura da existência de necrópole megalítica. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, ter sido 
efetuada a alteração das escombreiras localizadas na albufeira de Gouvães, conforme solicitação da CA. 
Foram, no entanto, referidos alguns aspetos a observar na intervenção prevista para os monumentos 
3 e 4; foram ainda tecidas considerações relativamente ao projeto de execução para acondicionamento e 
selagem, o qual foi considerado como devendo ser reformulado. Foi referido que estes projetos carecem 
de aprovação pela tutela do património cultural antes do início das obras em Gouvães. 

 

10. Inventariação do património vernacular existente no corredor seleccionado e 
apresentação da cartografia á escala de projecto. Avaliação de impactes e proposta 
de medidas de minimização. 

11. Registo documental (incluindo o registo gráfico e fotográfico) sistemático das 
ocorrências que forem afectadas de forma directa pelo Projecto. Este registo deve 
incluir, no mínimo: 

a) ficha em suporte de papel, com memória descritiva exaustiva, planta de 
localização 1:25.000 e 1:2000 e pelo menos uma fotografia. 

b) registo fotográfico em formato e suporte digital (resolução mínima 300 dpi, 14 
bits, tamanho A4) com imagens dos vários ângulos da ocorrência e envolvente, 
bem como dos pormenores construtivos mais relevantes. 

Na sequência da apresentação destes registos, poderá ser determinada, no âmbito da 
apreciação do RECAPE, a necessidade de elaboração de levantamentos 
arquitectónicos e outras medidas de minimização complementares. 

12. Redefinir as medidas de minimização aplicáveis à fase de construção e de 
exploração, em função do Projecto de Execução, de novos dados de Caracterização 
da Situação de Referência e da reavaliação a apresentar no RECAPE. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi referido que subsiste informação que deve ser submetida a 
aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do SET; esta posição foi também mencionada no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 
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13. Plano de Salvaguarda Patrimonial. Para a elaboração deste plano, deverá ser 
consultada a tutela do património cultural (IGESPAR / DRCNorte) para obtenção de 
directivas e orientação técnica. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, ter sido dado 
cumprimento a esta disposição da DIA, no que se refere a esta fase. Foram ainda referidos vários aspetos 
a observar. 

 

14. Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, que contemple as 
seguintes áreas: 

Segurança 

a) Aquisição de equipamento de protecção individual para os visitantes (cerca de 
20 capacetes e lanternas) 

b) Aquisição de equipamento de primeiros socorros 

c) Elaboração de um plano de emergência para o Complexo Mineiro Romano 

d) Projecto e implantação de um ascensor para a Corta de Cova 

Apoio à visita 

a) Projecto e execução de acessibilidade entre o Complexo Mineiro Romano e o 
Centro Interpretativo de Três Minas (alargamento de caminho existente) 

b) Desobstrução das galerias em túnel da Corta de Covas 

c) Projecto e execução de estrutura para protecção do sítio arqueológico 
Povoado da Veiga da Samardã (cobertura em estrutura metálica) 

d) Desmatação e manutenção dos acessos na envolvente do complexo mineiro. A 
primeira desmatação deve ser realizada no ano de homologação da DIA e a 
manutenção até à fase de enchimento 

e) Projecto e execução de instalação na aldeia abandonada de Ribeirinha de 
infra-estruturas de alojamento e restauração 

Para a elaboração deste projecto, deve ser contactada a DRC/Norte para o 
fornecimento das orientações e especificações técnicas necessárias. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, as diligências a 
desenvolver relativamente a esta disposição da DIA. Foi ainda recordado, tal como referido no Parecer da 
CA de junho de 2011, que as intervenções nas galerias devem ser precedidas de uma avaliação e 
caracterização da presença de morcegos nas mesmas. Caso se confirme a sua presença, deverá ser 
contactado o ICNF de forma a definir medidas de minimização ou de compensação adequadas. 

 

IX) Paisagem 

3. Demonstração da realização da integração das instalações de apoio a todas as 
construções e na envolvente próxima dos estaleiros, através da manutenção da 
vegetação arbórea e arbustiva alta envolvente e, eventualmente, do reforço da 
vegetação existente com cortinas arbóreas, de forma a reduzir o impacte visual 
durante a fase de construção. 

No Parecer de fevereiro de 2012, tendo já anteriormente sido dado cumprimento a esta disposição da 
DIA, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, de reforçar novamente esta preocupação 
relativamente aos estaleiros. 
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5. Projecto de iluminação, que deve acautelar todas as situações que conduzam a um 
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser 
criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha dos tipos de luminárias e de 
lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à correcta e eficiente orientação do fluxo 
de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Particular atenção 
deve ser dada às barragens, posto de observação e corte (POC), aos novos 
restabelecimentos e pontes. 

No Parecer de fevereiro de 2012, tendo já anteriormente sido dado cumprimento a esta disposição da 
DIA, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, de reiterar a sugestão de que sejam 
equacionas luminárias de abertura horizontal e que permitam uma posição oculta do foco de luz dentro 
da proteção metálica. 

 

6. Projecto de Recuperação Paisagística de todas as áreas afectadas temporariamente 
pela obra, nomeadamente acessos temporários, áreas de estaleiro e de parque de 
máquinas, etc, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente existente. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que tendo já sido 
considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta disposição da 
DIA, reiterar, tal como anteriormente referido que todos os acessos provisórios, sem uso posterior 
deverão, após conclusão da obra, ser desativados e as áreas ocupadas pelos mesmos deverão ser 
sujeitas a recuperação paisagística, incluindo os caminhos C3, C22, C33, C21 e C25 na sua totalidade, 
não devendo os mesmos ser deixados “como um caminho existente sem uso específico”. 

 

9. Todos os Projectos de Integração e de Recuperação Paisagística (PIRP), assim como 
os Projectos de Arquitectura Paisagista a realizar, que deverão necessariamente 
incluir os seguintes aspectos: 

h) Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreo-
arbustivos que serão necessariamente removidos que, pelo seu porte, 
contribuam para uma mais rápida integração das áreas de estaleiros e outras 
afectações similares, minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do 
impacte visual. Para tal, no decorrer das operações de desmatação, deverão ser 
marcados os exemplares arbóreo-arbustivos que revelem ter viabilidade para 
posterior transplante, de forma a serem considerados em sede de caderno de 
encargos e estimativa orçamental. Deverá ser estudada uma área de viveiro 
temporário para receber os exemplares em situação de transplante e para 
propagação do material vegetal recolhido no local – estacaria – que poderá 
ocorrer durante a desmatação, em particular nas galerias ripícolas; 

i) Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural 
existente, para propagação em viveiro e posterior utilização na revegetalização 
das áreas afectadas, evitando-se assim contaminação genética por material 
genético de proveniência desconhecida; 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que não estava 
assegurado o cumprimento desta disposição da DIA, o que deverá ser demonstrado até um ano após o 
licenciamento do Projeto de Execução; foram tecidas algumas considerações sobre a informação então 
apresentada. 
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2.2.2.3 PREVIAMENTE À FASE DE ENCHIMENTO 

Sistemas Ecológicos 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que estando 
prevista a entrega destes elementos na Primavera de 2011, os mesmos deverão atender aos aspetos 
mencionados no Parecer da CA de junho de 2011. 
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2.2.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, para além dos comentários de seguida 
efetuados deverão ainda ser observados os que constam na apreciação realizada sobre a 
Condicionante 13. 

 

 

2.2.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

2. Executar as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de 
Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da 
Agência Portuguesa do Ambiente: 1; 3; 6 a 11; 14, 38; 40 a 41; 43; 45 a 53. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento destas medidas. 
No entanto, foram tecidos comentários sobre algumas delas; estes comentários foram reiterados no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

Medida 1- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 
designadamente à população residente na área envolvente. A informação 
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as 
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à 
população, designadamente a afectação das acessibilidades. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, face à justificação apresentada, considera-
se nada haver a opor à alteração do prazo de demonstração do cumprimento das medidas plasmadas, 
relativas a aspetos socioeconómicos, para antes do início das obras. 

Refere-se que esta medida conjuga-se com o elemento específico relativo ao Plano de Comunicação. 

 

Medida 3 - Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às 
acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA evidenciou, na sequência da apreciação efetuada, que no 
documento então analisado era referido que "(…) previamente ao início da obra será apresentada 
informação sobre quais as ações de formação e de sensibilização ambiental a desenvolver, com breve 
descrição do seu conteúdo". 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, face à justificação apresentada, considera-
se nada haver a opor à alteração do prazo de demonstração do cumprimento das medidas plasmadas, 
relativas a aspetos socioeconómicos, para antes do início das obras. 

 

Medida 38 - A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a 
via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, 
deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados 
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No Parecer de fevereiro de 2012, a CA evidenciou, na sequência da apreciação efetuada, que no 
documento então analisado era referido que "(…) previamente ao início da obra serão indicados os 
mecanismos e os meios a afectar previstos para cumprimento desta medida". 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, face à justificação apresentada, considera-
se nada haver a opor à alteração do prazo de demonstração do cumprimento das medidas plasmadas, 
relativas a aspetos socioeconómicos, para antes do início das obras. 

 

 

2.2.3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Fase prévia à obra e de obra 

6. Executar as medidas de preservação in situ das ocorrências patrimoniais, 
previamente aprovadas em RECAPE. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que os comentários 
efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicavam que os Projetos de Execução para 
concretização destas medidas fossem submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do 
SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial. 
Excetua-se o Projeto de Execução referente aos monumentos de Chã das Arcas, que deverá ser entregue 
previamente ao início das obras. 

 

7. Executar o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais, previamente 
aprovadas em RECAPE. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que os comentários 
efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicavam que os Projetos de Execução para 
concretização destas medidas fossem submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do 
SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial. 

 

9. Executar os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da 
Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja 
Velha (ocorrência 20), projectos esses que deverão ser objecto de aprovação em 
fase de RECAPE. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que os comentários 
efetuados no Parecer da CA de junho de 2011 implicavam que os Projetos de Execução para 
concretização destas medidas fossem submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projeto do 
SET. Na sequência da sua aprovação devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda Patrimonial. 

 

Fase de construção e de primeiro enchimento 
22. Realização de regas regulares e controladas, nomeadamente em dias secos e 

ventosos, dos solos nos caminhos de acesso ao estaleiro e à frente de obra, evitando 
deste modo o levantamento de poeiras. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, ter sido 
assegurado o cumprimento desta medida. Referiu, no entanto, que deverá, previamente à fase de obra, 
ser apresentada a sinalética e respetivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. 
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23. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga de deposição e 
transporte de materiais de construção e de materiais residuais da obra, 
especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o 
acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de 
queda durante a descarga, a cobertura, o transporte e a deposição na área afecta à 
obra. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, ter sido assegurado 
o cumprimento desta medida, tal como anteriormente já tinha sido considerado. Referiu, no entanto, que 
deverá, previamente à fase de obra, ser apresentada a sinalética e respetivos locais, que obriguem ao 
cumprimento da medida. 

 

24. Acondicionar e cobrir, nomeadamente em dias secos e ventosos, os materiais de 
construção e os materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos 
ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública 
aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o seu depósito definitivo. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. 
No entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a 
sinalética e respetivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. Esta posição foi reiterada no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

26. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. 
No entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a 
sinalética e respetivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. Esta posição foi reiterada no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

27. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à 
poluição do ar durante as actividades de construção, de acordo com as normas 
legais em vigor e as especificações técnicas estabelecidas. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. 
No entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a 
sinalética e respetivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. Esta posição foi reiterada no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

28. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. 
No entanto, foi referida a necessidade de, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a 
sinalética e respetivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. Esta posição foi reiterada no 
Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

41. Aplicação das medidas de minimização das linhas eléctricas identificadas no 
“Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de 
Distribuição e Transporte de Energia Eléctrica”, produzido pelo ICNB. 
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No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que esta 
medida foi inserida no PGA. No entanto, face à apreciação relativa às LMT, foi considerado que esta 
medida não podia ser considerada como cumprida até que fossem aprovadas estas Linhas. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise, há a referir que, face aos comentários 
efetuados sobre as LMT, em capítulo específico do presente Parecer, os aspetos a atender relativamente 
a esta disposição da DIA deverão ser apresentados até ao início das obras. 

 

51. Deverão ser realizadas acções de informação junto dos trabalhadores da obra, 
relativamente às características das comunidades receptoras, bem como de acções 
de sensibilização relativamente aos comportamentos mais adequados, de forma a 
assegurar uma boa integração entre os trabalhadores e as comunidades locais. 

No Parecer da CA de junho de 2011 foi considerado assegurado o cumprimento desta medida. 
No entanto, foi referida a necessidade de, em fase de obra, serem apresentados relatórios sucintos, com 
periodicidade mínima anual, contendo o programa, destinatários, assim como data e local de realização. 
Esta posição foi reiterada no Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

52. No que respeita aos usos do solo, assim como em todos os casos de intervenção 
temporária, os proprietários dos terrenos deverão ser compensados pela sua 
utilização, através da atribuição de justas indemnizações. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que estava 
assegurado o cumprimento desta medida. No entanto, foi referido que, tal como já anteriormente 
mencionado no Parecer da CA de junho de 2011, deverá ser apresentado, com periodicidade mínima 
anual, relatório sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do acordo estabelecido entre a 
Iberdrola e o proprietário/arrendatário. Foi ainda evidenciado pela CA, no Parecer de fevereiro de 2012, 
que no documento então analisado era referido que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…) 
vai permitir verificar a implementação da presente medida". 

 

53. Os proprietários dos terrenos afectados definitivamente deverão ser justamente 
indemnizados, tendo em conta o valor do prédio e também os prejuízos daí 
decorrentes, devendo o valor a atribuir ter em conta os valores efectivamente 
perdidos. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que estava 
assegurado o cumprimento desta medida. No entanto, foi referido que, tal como já anteriormente 
mencionado no Parecer da CA de junho de 2011, deverá ser apresentado, com periodicidade mínima 
anual, relatório sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do processo de expropriações, na 
medida em que se vão concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este relatório deverá identificar 
o proprietário, a parcela e os tipos de uso do solo). Foi ainda evidenciado pela CA no Parecer de fevereiro 
de 2012, que no documento então analisado era referido que "O Programa de monitorização da 
socioeconomia (…) vai permitir verificar a implementação da presente medida". 

 

61. Repor as infra-estruturas básicas afectadas, designadamente captações e redes de 
abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais e sistemas de rega, 
em articulação com as entidades gestoras. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que tendo já sido 
considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta disposição da 
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DIA, foi também nessa altura referido que carece de meios de verificação que passarão pela evidência de 
que cada serviço afetado foi objeto de reposição oportuna, acordada com o respetivo proprietário ou 
entidade gestora. Foi ainda evidenciado pela CA no Parecer de fevereiro de 2012, que no documento 
então analisado era referido que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…) vai permitir 
verificar a implementação da presente medida, nomeadamente a verificação da reposição oportuna, 
acordada com o respectivo proprietário ou entidade gestora". 

 

Fases de construção e de exploração 

64. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, designadamente a 
disponibilização de um livro de reclamações nas juntas de freguesia directamente 
afectadas. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que tendo já sido 
considerado no Parecer da CA de junho de 2011 como sendo dado cumprimento a esta disposição da 
DIA, no entanto era considerado necessário que, previamente ao início da obra, fosse definido qual o 
mecanismo de atendimento a criar, meios a afetar e demonstração de envio e receção, pelas juntas de 
freguesia dos livros de reclamações/sugestões. Foi evidenciado pela CA no Parecer de fevereiro de 2012, 
que no documento então analisado era referido que previamente ao início das obras seria dado 
cumprimento ao solicitado pela CA. 

 

Fase de exploração 

66. A alteração dos usos do solo e efeito barreira criado entre as duas margens pela 
presença e enchimento da albufeira, deverá ser objecto de indemnização dos 
proprietários/locatários dos terrenos a serem objecto de expropriação afectos às 
áreas de enchimento e construção, devendo os valores ser justos e ter em conta os 
valores de facto perdidos. 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que estava 
assegurado o cumprimento desta medida. Verificou ainda que, tal como solicitado no Parecer da CA de 
junho de 2011, deverá ser apresentado, com periodicidade mínima anual, relatório sucinto contendo 
evidências sobre o ponto de situação do processo de expropriações, na medida em que se vão 
concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este relatório deverá identificar o proprietário, a parcela 
e os tipos de uso do solo). Foi ainda evidenciado pela CA no Parecer de fevereiro de 2012, que no 
documento então analisado era referido que "O Programa de monitorização da socioeconomia (…) vai 
permitir verificar a implementação da presente medida". 
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2.2.4 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Sistemas ecológicos 

1. Encerramento das galerias de sondagem antigas do Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Padroselos, com portões adequados à passagem de morcegos (grades com 
espaçamento não inferior a 15 cm (altura) x 40 cm (largura) e com a última barra 
situada a mais de 20 cm do tecto). 

2. Tendo em conta a perda de espécies florísticas e habitats naturais com estatuto de 
protecção legal (designadamente o habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, o habitat 91E0* - Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, o 
habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos 
siliciosos das zonas montanas e das submontanas da Europa Continental, e a espécie 
Veronica micrantha), desenvolver acções dirigidas para a gestão desses habitats e 
espécies florísticas dentro do SIC Alvão / Marão, através da sua aquisição ou de 
contratualização com os proprietários, e estabelecimento de medidas de gestão a 
longo prazo, que assegurem o uso adequado, tanto ao nível de cada propriedade 
como ao nível das diferentes parcelas que as integram.  

3. Implementação de medidas que aumentem as conexões nos cursos de água da bacia 
do Tâmega e nos cursos de água do SIC Alvão-Marão que poderão passar pela 
eliminação de barreiras ou pela construção de estruturas de transposição em 
aproveitamentos existentes e recuperação de troços de galeria ripícola degradada ou 
inexistente. 

4. Preservação/recuperação de um ou mais troços de linha de água com características 
ecológicas e dimensão semelhante aos afectados por este projecto, 
preferencialmente na bacia do Tâmega (a montante do AH Alto Tâmega e afluentes 
do Tâmega, incluindo a bacia do Beça) podendo ser considerados outros rios da bacia 
do Douro. 

5. Aquisição/aluguer e gestão de longa duração de terrenos na zona da população de 
Maculinea alcon de Lamas de Olo e de outros locais onde se venha a identificar e 
recuperação de habitats para esta espécie. 

6. A plantação de sobreiros decorrentes da aplicação da legislação específica relativa a 
medidas de protecção de sobreiros e azinheiras, deve ser realizada nas imediações do 
projecto, incluindo a bacia do Beça. 

7. Recuperação de habitat na bacia do Beça e caracterização detalhada (distribuição, 
abundância e estrutura etária) da população de Margaritifera margaritifera no rio 
Beça. 

8. Medidas de compensação com o objectivo de criar condições para a recuperação da 
população de Margaritifera margaritifera na bacia do Tâmega, através de 
recuperação de habitat, da qualidade da água e a reintrodução da Truta. 

De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, a informação relativa a estas medidas de 
compensação, devendo atender aos aspetos então mencionados, deve ser apresentada no prazo de 1 ano 
após o licenciamento do Projeto de Execução. Esta posição foi também mencionada no Parecer da CA de 
fevereiro de 2012. 

 

Património 

1. Execução do projecto relativo à limpeza da vegetação e detritos, consolidação da 
câmara, sinalização de acessos e aplicação de painel explicativo na Mamoa do Alto 
do Catorino (ocorrência 87), previamente aprovado pela tutela do património 
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cultural (IGESPAR/DRC Norte). A medida deve ser executada antes do início dos 
trabalhos. 

De acordo com o Parecer da CA de junho de 2011, deve ser apresentado um Projeto de Execução, no 
prazo de 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução do SET. O projeto a apresentar nessa data 
deve atender aos aspetos mencionados pela CA no Parecer de junho de 2011. Esta posição foi também 
mencionada no Parecer da CA de fevereiro de 2012. 

 

2. Execução do Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, 
previamente aprovado no âmbito da análise do RECAPE. O projecto deve 
implementado no prazo máximo de um ano depois da sua aprovação. 

No Parecer da CA de junho de 2011 a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, as diligências a 
desenvolver relativamente a esta disposição da DIA. Esta posição foi também mencionada no Parecer da 
CA de fevereiro de 2012. 

 

 

2.2.5 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

No Parecer da CA de junho de 2011 este elemento foi considerado como cumprido, tendo no entanto sido 
tecidas várias considerações; no Parecer da CA de fevereiro de 2012 foi evidenciada a necessidade de 
serem atendidos os comentários anteriormente efetuados. 

 

Sistemas Ecológicos 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA referiu, na sequência da apreciação efetuada, que de acordo com 
o Parecer da CA de junho de 2011, a monitorização dos sistemas ecológicos deve ser apresentada no 
prazo de 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução, com exceção do esclarecimento ou 
alteração relativo ao PM da Ictiofauna e da reformulação do PM das Alcateias de Lobo e de Mamíferos, 
cujo protocolo de atuação deveria ser apresentado previamente ao licenciamento. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise há a referir que os Planos de Monitorização 
foram já comentados no capítulo referente aos Elementos a Apresentar Previamente à Apresentação do 
RECAPE. 

 

Sócio-economia 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que o Plano de 
Monitorização da sócio-economia não se encontrava em condições de aprovação, uma vez que não 
estavam definidos os meios logísticos e de recursos humanos – a constituição da própria equipa que o 
implementará não se encontrava ainda definida [Elementos a Apresentar no RECAPE, ponto V). 7.]. 
Foi referido manter-se o anteriormente mencionado no Parecer da CA de junho de 2011: o Plano de 
Monitorização carece de interligação com as competências da equipa e de calendarização em relação ao 
plano de trabalhos. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise verifica-se que é proposto que esta 
informação seja apresentada previamente ao início das obras, sendo apresentada como justificação o 
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facto de que "A equipa responsável pela realização destes trabalhos apenas estará definida aquando a 
sua contratação a qual será realizada apenas após o licenciamento do Projeto". 

Deste modo, considera-se que, face à justificação apresentada pelo proponente, nada há a opor à 
alteração do prazo de entrega dos elementos em falta para antes do início das obras. 

 

Ambiente Sonoro 

No Parecer de fevereiro de 2012, a CA considerou, na sequência da apreciação efetuada, que os 
elementos apresentados sobre o Plano de Monitorização estavam em consonância com o transmitido na 
reunião realizada na APA, em 10 de novembro de 2011, para clarificação dos aspetos relativos ao 
ambiente sonoro, designadamente em termos dos momentos de amostragem e locais de amostragem. 
Verificou-se, no entanto, que o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro não constava da informação 
então apresentada, pelo que o mesmo deveria ser apresentado previamente ao licenciamento do projeto 
e refletir os aspetos focados na referida reunião e sintetizados em capítulo próprio desse Parecer. 

Na sequência da apreciação do documento agora em análise há a referir que por análise do Programa de 
Monitorização do Ambiente Sonoro, identificaram-se apenas dois acertos a cumprir aquando das 
medições: 

 Parâmetros acústicos a avaliar 
Não é necessário avaliar os parâmetros Ld, Le e Ln uma vez que a incomodidade do ruído da 
obra é controlada por outros parâmetros, LAeq,T (diário) a medir nos períodos entardecer e/ou 
noturno, que não lhe são comparáveis 

 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 
A norma atualmente em vigor é a NP ISO 1996, complementada pelo Guia prático para medições 
de ruído ambiente (disponível em www.apambiente.pt), que vieram substituir a NP1730 e a 
Circular de Clientes IPAC n.º 2/2007. No entanto, estes documentos não trazem alterações de 
procedimento de medição do parâmetro LAeq,T (diário). 

Pela natureza simples das alterações em causa, não é necessário que o Programa de Monitorização 
alterado seja reenviado para apreciação. 
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3. CONCLUSÕES 

O presente Parecer reflete a apreciação efetuada pela CA sobre o documento "Atualização do 
cumprimento de condicionantes impostas no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental com o 
Projeto de Execução (RECAPE) previamente ao licenciamento" que, por um lado, visa dar resposta aos 
elementos a entregar previamente ao licenciamento, solicitados no âmbito do Parecer da CA de fevereiro 
de 2012, e considerados como imprescindíveis e, por outro lado, apresenta uma proposta de alteração do 
prazo de entrega para os restantes elementos para fase posterior. 

Na sequência da apreciação efetuada no presente Parecer considera-se que a informação apresentada no 
documento objeto de análise é suficiente para colmatar e clarificar as falhas do projeto anteriormente 
identificadas e para demonstrar o cumprimento da DIA, nos aspetos fundamentais e determinantes, 
apresentando ainda as garantias que asseguram o cumprimento da generalidade das disposições da DIA. 

No que se refere ao Plano de Ação, realça-se o Acordo assinado em 10 de janeiro de 2014, que 
determina os princípios inerentes aos elementos a incluir no Plano de Ação previsto na DIA, bem como a 
calendarização dos aspetos mais relevantes para a sua implementação. Considera-se assim que estão 
reunidas as condições para que esta disposição da DIA venha a ser cumprida em sede de licenciamento. 

Por outro lado, alerta-se ainda para o facto, decorrente do disposto na Condicionante 8 da DIA, que o 
licenciamento do projeto só poderá ser efetuado após a suspensão dos PDM em causa e publicação das 
respetivas medidas preventivas: o licenciamento efetuado antes da publicação da suspensão dos PDM e 
das medidas preventivas, constituirá um ato nulo. Deste modo, este aspeto deverá ser verificado em sede 
de licenciamento (celebração do contrato de concessão). 

Subsistem ainda, de acordo com a apreciação efetuada no presente Parecer, aspetos que necessitam de 
ser cumpridos, carecendo igualmente de apresentação de informação adicional. 

A informação a apresentar, além de detalhada ao longo do presente Parecer, encontra-se sistematizada 
no Quadro 1 (em anexo). Estes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA, para apreciação e 
aprovação pela CA, nos termos e prazos previstos no presente Parecer: previamente ao início da obra e 
até 1 ano após o licenciamento do Projeto de Execução. 

No que concerne à globalidade da análise do cumprimento da DIA e do Projeto de Execução, e sem 
prejuízo dos comentários efetuados anteriormente, essa análise é sintetizada no mencionado Quadro 1, 
apresentado em anexo ao presente Parecer. 

A informação a remeter à Autoridade de AIA, demonstrando o cumprimento de todos os aspetos 
detalhados no âmbito da presente apreciação, em cada uma das datas previstas no presente Parecer, 
deverá preferencialmente, para efeitos de análise, ser apresentada conjuntamente. 

Deverão ainda ser cumpridos todos os restantes aspetos discriminados ao longo do presente Parecer, 
reiterando-se ainda a necessidade de serem igualmente atendidos os aspetos mencionados nos Pareceres 
da CA de junho de 2011 e de fevereiro de 2012, no que se refere aos momentos de apresentação 
designados como "Previamente ao início da obra" e "Até 1 ano após o licenciamento do Projeto de 
Execução", bem como a necessidade de ser dado cumprimento a todos os restantes aspetos detalhados 
ao longo desses Pareceres. 

Recorda-se, ainda, que o proponente terá de, atempadamente, informar a Autoridade de AIA do início da 
fase de construção, a fim de possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do 
Projeto. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização deverão ser 
entregues à Autoridade de AIA, de acordo com a calendarização prevista. 
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Solicita-se e agradece-se, novamente, que os estudos previstos para a fase pré-enchimento sejam 
realizados o mais breve possível, nomeadamente nas zonas onde se vão iniciar as obras, e que os 
resultados dos mesmos sejam enviados logo que concluídos, para que os resultados e conclusões dos 
mesmos possam integrar as medidas de minimização, medidas de compensação e planos de 
monitorização. 

Deverá ser também apresentado, previamente ao início da obra, esclarecimento sobre as diligências 
efetuadas e o ponto de situação do desenvolvimento do Plano de Monitorização das alterações 
microclimáticas. 

Por último retoma-se o já mencionado no Parecer da CA de junho de 2011, que face aos direitos 
adquiridos pelos contratos de concessão da empresa Felmica, a situação identificada deverá ser objeto de 
articulação entre as várias partes envolvidas. 
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Quadro síntese sobre o cumprimento da DIA 
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Quadro 1 – Grau de cumprimento da DIA e do projeto 
(√ - cumprida; ? – Incompleta ou a necessitar de revisão; X – não cumprida (em falta ou não corresponde); NA – não aplicável) 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

Projeto 

AH Gouvães √     
AH Alto Tâmega √     

AH Daivões √     
Estaleiros √     

Escavação/Escombreiras ? Informação adicional    
Acessos √     

Linhas Média Tensão X Informação adicional    
Açude Daivões e obras 

complementares √     

Condicionantes 

1 √     
2 √     
3 √     
4 √     
5 √     

6 X 

Informação adicional nos termos 
do Acordo, em sede de 

licenciamento 
(celebração do contrato de 

concessão) 

   

7 √     

8 X 

A verificar em sede de 
licenciamento 

(celebração do contrato de 
concessão) 

   

9 X Informação adicional   
Projetos até 6 

meses antes da 
reposição 

10 ? Informação adicional    
11 NA Processo de AIA autónomo - 
12 √     
13 ? PGA necessita de revisão    
14 √     

Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE    

I) Recursos hídricos superficiais 
1 X Não responde    
2 √     

II) Património 

1 √     

2 ? 
Informação adicional. 

Projetos não aprovados.    

3 √     
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

III) Sistemas Ecológicos 

1i √ Precisa de fase de ensaio    
1ii √ Precisa de fase de ensaio    
1iii √ Precisa de fase de ensaio    
1iv √ Precisa de fase de ensaio    
1v √ Precisa de fase de ensaio    

Elementos a apresentar no RECAPE    

I) Geral 

1 √     
2 √     
3 √     
4 ? Incompleto    
5 X Não apresentado    
6 √     
7 ? A rever    

II) Geologia 

1 X 
Não responde. 

A apresentar previamente à fase 
de enchimento Não aplicável 

(a apresentar previamente à fase de enchimento) 
2 X 

Não responde. 
A apresentar previamente à fase 

de enchimento 

III) Recursos Hídricos 

1 ? A considerar no licenciamento    
2 ? A considerar no licenciamento    
3 √     
4 X Reformular    
5 √     
6 √     
7 √     
8a √     
8b √     
8c √     
8d √     
9 √     
10 √     
11 √     
12 √     
13 ? Informação adicional    
14 ? Informação adicional    
15 √     

16 ? 
A concertar em sede de 

celebração do contrato de 
concessão 

   

17 √     
18 X A verificar posteriormente    



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

19 ? Incompleto    
20 √     
21 √     
22 √     
23 √     
24 √     
25 X Informação adicional    
26 √     
27 √     
28 √     
29 √     
30 √     
31 √     
32 √     
33 √     
34 √     

IV) Sistemas Ecológicos 

1a √     
1b X Não foi realizado    

1c ? 
Não está completo. Áreas 

inundáveis erradas    

1d ? Realizado em época inadequada    
2 √     

3ai √     
3aii √     
3aiii √     
3b √     
3c NA Já não existe atravessamento - 

3d ? 
Completar com estudo para a 
Toupeira-de-água em Gouvães    

4 ? 
Necessita de projeto de execução 

e correção de medidas 
   

5 ? 
Necessita de projeto de execução 

e correção de medidas    

V) Sócio-economia 

1 ? A completar    
2 Eliminado  - 

3 X 

Informação adicional nos termos 
do Acordo, em sede de 

licenciamento 
(celebração do contrato de 

concessão) 

   

4 X Informação adicional    
5 √     
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

6 X Informação adicional    
7 ? Não apresentado    

VI) Ordenamento do Território 

1 √     
2 √     
3 X Informação adicional    
4 √     

VII) Ambiente Sonoro 1 √     

VIII) Património 

1a √     
1b ? A corrigir    
2 √     
3 √     
4 √     
5a √     
5b ? Informação adicional    
6 √     
7 ? Informação adicional    
8 ? Informação adicional    
9 √     
10 ? Informação adicional    
11 ? Informação adicional    
12 ? Informação adicional    
13 √     
14 √     

Paisagem 

1 √     
2 √     
3 √     
4 √     
5 √     
6 √     
7 √     
8 √     
9 ? Cumprir as alíneas h) e i)    

Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento    

Sistemas Ecológicos 

a X Não apresentado 

Não aplicável 

b X Não apresentado 
c X Não apresentado 
d X Não apresentado 
e X Não apresentado 
f ? Incompleto 
g X Não apresentado 
h X Não apresentado 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

i X Não apresentado 
j ? Incompleto 
k ? Incompleto 
l ? Incompleto 

m ? Incompleto 
n ? Incompleto 

Medidas de minimização de carácter geral    

Fase de construção 
1 √     
2 ?     
3 √     

Fase de exploração 4 √     
Medidas de minimização de carácter específico    

Fase prévia à obra e 
de obra 

1 √     
2 NA     
3 √     
4 √     
5 √     
6 ? A completar    
7 ? A completar    
8 √     
9 ? A completar    
10 √     
11 √     

12 NA 
O circuito hidráulico deixou de 

estar suspenso - 

Fase de construção e 
primeiro enchimento 

13 √     
14 √     
15 √     
16 √     
17 √     
18 √     
19 √     
20 √     
21 √     
22 ? A completar    
23 ? A completar    
24 ? A completar    
25 √     
26 ? A completar    
27 ? A completar    
28 ? A completar    



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

29 √     
30 √     
31 √     
32 √     
33 √     
34 √     
35 √     
36 √     
37 NA Processo de AIA autónomo - 
38 √     
39 √     
40 √     
41 X Informação adicional    
42 √     
43 √     
44 √     
45 √     
46 √     
47 √     
48 √     
49 √     
50 √     
51 √     
52 √     
53 √     
54 √     
55 √     
56 √     
57 √     
58 √     
59 √     
60 √     
61 √     
62 √     

Fases de construção e 
de exploração 

63 √     
64 √     
65 √     

Fase de exploração 

66 √     
67 √     
68 √     
69 √     



Parecer da Comissão de Avaliação 
Janeiro de 2014 

Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

Medidas de compensação    

Sistemas Ecológicos 

1 ? Falta projeto de execução    

2 X 
Não são definidas aquisições ou 
alugueres e medidas de longo 

prazo 
   

3 ? Falta projeto de execução    
4 ? Não está demonstrado    

5 X 
Não são definidas aquisições ou 

alugueres de terrenos    

6 ? Aspetos a completar    
7 ? A caracterização não foi feita    

8 ? 
As medidas preconizadas são 

insuficientes    

Património 
1 ? Aspetos a completar    
2 √     

Planos de Monitorização    
Recursos Hídricos Superficiais √     

Recursos Hídricos Subterrâneos √     
Sistemas Ecológicos ? Os PM precisam de fase de ensaio    

Sócio-economia ? Informação adicional    
Qualidade do Ar √     
Ambiente Sonoro √     

PNBEPH √     

 


